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26ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

08ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 04 de junho de 2018. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 07ª 

(sétima) Sessão Ordinária, do segundo ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Bugamene, Edson Luiz Maria Tavares, Erney Antônio de 

Paula, José Gibran, Julimar Pelizari, Marcos Airton 

Morasco, Paulo Afonso Alves Bianchini e Paula Mendes 

Guiselini, presentes também os servidores Elena Maria de 

Almeida Barbieri, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria 

de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 20h10min 

(vinte horas e dez minutos) o Presidente da Câmara e da 

Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao vereador 

Eder Rodrigues de Oliveira a leitura de um versículo 

bíblico, o vereador leu os seguintes versos: "Clama a mim, 

e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e 

firmes" (Jeremias 33, 3). Em seguida o Presidente 
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declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na 

sequência foram apresentadas as atas das sessões 

realizadas em 21 (vinte e um)  de maio de 2018. Colocadas 

a atas em discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida foram apresentados e incluídos 

na ordem do dia para discussão e votação os Projetos de 

Lei do Executivo nº045, nº46, nº 047, nº 048  e  Projeto de 

Lei do Complementar Executivo nº 003, todos de 2018. Em 

seguida foram apresentados e encaminhados à secretaria, 

para que fique a disposição dos vereadores o balancete do 

Poder Executivo, referente a abril de 2018 e o relatório do 

controle interno do Poder Executivo referente ao primeiro 

quadrimestre de 2018. Na sequência foi apresentado e 

incluído para discussão e votação o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 004/2018. Em seguida foi encaminhado aos 

vereadores o Projeto de Resolução nº 003/2018, para 

analise e futura discussão e votação nos termos 

regimentais. Na sequência foi apresentada a Moção nº 

010/2018, de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, 

de aplausos e congratulações aos profissionais e datas 

comemorativas do mês de junho. Colocada a moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi apresentada indicação de autoria do vereador 

Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito 

Municipal mudança nos estacionamentos nas proximidades 
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do Pronto Socorro Municipal. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, 

onde indica ao Prefeito Municipal que seja implantação do 

programa de prevenção e controle do diabetes em alunos 

na rede municipal de ensino. Em seguida foi apresentada 

indicação de autoria do Presidente juntamente com o 

vereador Erney Antônio de Paula, onde indicam ao Prefeito 

Municipal que seja concedido o nome do senhor José 

Aparecido Mantovani  (tio Cido) a um prédio, via ou 

logradouro público. Na sequência foi apresentada indicação 

de autoria de todos os vereadores, onde indicam ao 

Prefeito Municipal que conceda o nome do senhor Atacildo 

Vieira Marques a um prédio, via ou logradouro público. Em 

seguida foi apresentada indicação de autoria do vereador 

Marcos Airton Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal 

que conceda o nome do senhor Rubens de Matos Cabral a 

um prédio, via ou logradouro público. Nenhum vereador 

fazendo uso da palavra livre, foi iniciada a ordem do dia e 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 048/2018, 

processo nº 212, que revoga integralmente a Lei nº 3.337, 

de 17 de maio de 2016, parcialmente a Lei nº 2.766, de 23 

de abril de 2009, recria as secretarias de Governo, 

Educação, Saúde, dos Negócios Jurídicos, cria a 

Secretaria Municipal de Assistência Social na estrutura da 

Administração Direta do Município de Viradouro, cria os 
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cargos de secretários municipais, e dá outras providências. 

Colocado o pedido para que o projeto tramitasse em 

regime de urgência especial em votação, foi aprovado por 7 

(sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, sendo este 

da vereadora Paula Mendes Guiselini. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como da 

assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em 

discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini disse que o 

projeto encontrasse em regime de urgência especial, não 

sendo mais possível solicitar vistas. Disse que o projeto 

visa extinguir e recriar as secretarias, acrescentando a 

secretaria de Assistência Social. Disse que o impacto 

financeiro está elevado, e solicitou a retirada do projeto de 

pauta. Disse que atualmente o impacto de gasto com 

pessoal esta em  de 50,28%, sendo que o limite Maximo é 

de 54%. Disse que gostaria de ter acesso ao cálculo 

atuarial do IMPREV, porém o mesmo será liberado 

somente no final da semana, onde justificou sua vontade 

de que o projeto fosse retirado de pauta. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes, registrando-se a ausência da vereadora Paula 

Mendes Guiselini no momento da votação. Na sequência 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 045/2018, 

processo nº 208/2018, que dispõe sobre a ratificação da 
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alteração no contrato de criação do Consórcio 

Intermunicipal Culturando (Protocolo de Intenções) 

ampliando as áreas de atuação nas políticas e suas 

finalidades. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, bem como da assessoria jurídica 

da Casa. Colocado o projeto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 046/2018, processo nº 

209/2018, que dispõe sobre a denominação de Via Pública 

Municipal como Via de Acesso Florindo Biazi. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 047/2018, processo nº 210/2018, que 

dispõe sobre a denominação de Via Pública Muncipal que 

se especifica, como Marginal João Matheus Filho. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei  Complementar do Executivo nº 003/2018, processo nº 
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207/2018, que dispõe sobre  a inclusão de dispositivos no 

art. 88, da Lei Complementar nº 042/2010. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Legislativo nº 004/2018, processo nº 213/2018, que 

fixa os subsídios dos secretários municipais para o período 

de 05 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2020. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade, registrando-se a ausência da vereadora 

Paula Mendes Guiselini no momento da votação. Iniciada a 

palavra livre para explicações pessoais o vereador Erney 

Antônio de Paula registrou seu pesar pelo falecimento  do 

José Aparecido Mantovani. Em seguida o Presidente 

parabenizou os caminhoneiros do Brasil, pela luta contra o 

governo corrupto. Disse que foram dez dias de protestos, 

sem qualquer contrapartida real que beneficie a categoria. 

Agradeceu ao Senhor Afonso da Fazenda Guanabara pela 

doação de cerca de sete mil litros de leite que foi distribuído 

para população. Finalizando também registrou seu pesar 
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pelo falecimento  do José Aparecido Mantovani. Nada mais 

havendo para o momento, foi encerrada a sessão e lavrada 

a presente ata, que após lida e achada conforme segue 

devidamente assinada.  

 

Presidente 

  

1º Secretário                2º Secretário 
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27ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

20ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 04 de junho de 2018. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 20ª 

(vigésima) Sessão Extraordinária, do segundo ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Bugamene, Edson Luiz Maria Tavares, Erney Antônio de 

Paula, José Gibran, Julimar Pelizari, Marcos Airton 

Morasco, Paulo Afonso Alves Bianchini e Paula Mendes 

Guiselini, presentes também os servidores Elena Maria de 

Almeida Barbieri, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria 

de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 21h03min 

(vinte e uma horas e três minutos) o Presidente da Câmara 

e da Sessão, vereador Julimar Pelizari declarou aberta a 

sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a ordem do dia foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 048/2018, 

processo nº 212, que revoga integralmente a Lei nº 3.337, 
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de 17 de maio de 2016, parcialmente a Lei nº 2.766, de 23 

de abril de 2009, recria as secretarias de Governo, 

Educação, Saúde, dos Negócios Jurídicos, cria a 

Secretaria Municipal de Assistência Social na estrutura da 

Administração Direta do Município de Viradouro, cria os 

cargos de secretários municipais, e dá outras providências. 

O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação 

das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento, bem como da assessoria jurídica da Casa. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes, registrando-se a ausência 

da vereadora Paula Mendes Guiselini no momento da 

votação. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 045/2018, processo nº 208/2018, que dispõe 

sobre a ratificação da alteração no contrato de criação do 

Consórcio Intermunicipal Culturando (Protocolo de 

Intenções) ampliando as áreas de atuação nas políticas e 

suas finalidades. O projeto recebeu pareceres favoráveis a 

sua tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, bem como da assessoria jurídica 

da Casa. Colocado o projeto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 046/2018, processo nº 

209/2018, que dispõe sobre a denominação de Via Pública 

Municipal como Via de Acesso Florindo Biazi. O projeto 
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recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 047/2018, processo nº 210/2018, que 

dispõe sobre a denominação de Via Pública Muncipal que 

se especifica, como Marginal João Matheus Filho. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei  Complementar do Executivo nº 003/2018, processo nº 

207/2018, que dispõe sobre  a inclusão de dispositivos no 

art. 88, da Lei Complementar nº 042/2010. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Legislativo nº 004/2018, processo nº 213/2018, que 

fixa os subsídios dos secretários municipais para o período 

de 05 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2020. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 
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Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade, registrando-se a ausência da vereadora 

Paula Mendes Guiselini no momento da votação. Nada 

mais havendo para o momento, foi encerrada a sessão e 

lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme 

segue devidamente assinada.  

 

 

Presidente 

 

1º Secretário                     2º Secretário 


