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53ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

16ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 04 de novembro de 2019. 
 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil 

e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 15ª (décima quinta) 

Sessão Ordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, José Gibran, José Pedro Ribeiro de 

Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso Alves 

Bianchini e Paula Mendes Guiselini, presentes também os 

servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, Lucas 

Henrique Nunes, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo 

Ricardo Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min 

(vinte horas e quinze minutos) o presidente da Câmara e 

da sessão, vereador Marcos Airton Morasco solicitou ao 

vereador José Pedro Ribeiro de Souza a leitura de um 

versículo bíblico, que leu os seguintes versos: "Disse, 

pois, Jeremias, o profeta: Amém! Assim faça o 

SENHOR; confirme o SENHOR as tuas palavras, que 

profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa 

do SENHOR, e todos os do cativeiro de Babilônia a este 

lugar." (Jeremias 28, 08). Em seguida o Presidente 
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declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. No 

expediente do dia foram apresentadas as atas das sessões 

realizadas em 21 (vinte e um) de outubro de 2019. 

Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, foi apresentado e 

incluído na Ordem do Dia, os projetos de Lei do Executivo 

nº 083, 084 e 085/2019. Em seguida foi encaminhada aos 

vereadores emenda ao projeto de lei do Executivo nº 

083/2019, de autoria do Prefeito Municipal, para analise e 

providências regimentais. Em seguida foi apresentada a 

Moção nº 012/2019, de autoria do Presidente da Casa, de 

Aplausos e Congratulações ao setor de transporte 

municipal. Colocada Moção em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi apresentada a 

Moção nº 013/2019, de autoria de todos os vereadores, de 

Apelo e Preocupação com a privatização dos Correios. 

Colocada Moção em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi apresentada a Moção nº 

014/2019, de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, 

de Aplausos e Congratulações a todos os servidores do 

Pronto Socorro Municipal. Colocada Moção em discussão o 

vereador Erney Antônio de Paula destacou a atuação dos 

servidores do Pronto Socorro para tentar salvar a vida de 

sua sobrinha Rebeca. Colocada a Moção em votação, foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentado 

Voto de Pesar, pelo falecimento da criança Rebecca 
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Santos Lopes, assinada por todos os vereadores. Na 

sequência foi lida indicação de autoria do vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja realizada operação tapa buraco em trecho da 

rodovia Durval Marçal Vieira. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Erney Antônio de Paula 

onde indica ao Prefeito Municipal a implantação de 

programa de combate de diabetes em crianças e 

adolescentes do município. Na sequência foram 

apresentadas duas indicações de autoria do vereador 

Edson Luiz Maria Tavares onde indica ao Prefeito a 

instalação de semáforo no cruzamento da Rua Marcelo 

Chiavenato com a Avenida João Gibran; E que conceda o 

nome do senhor Aldemir Cesar Guedes (Guedinho 

Eletricista) a uma via, rua, ou obra a ser realizada pela 

administração. Em seguida foram apresentadas duas 

indicações de autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini 

Zacarin, onde indica ao Prefeito Municipal a dedetização do 

cemitério municipal, e a realização de obra no sentido de 

recuperar o piso da pista de Skate. Na sequência foram 

apresentadas duas indicações de autoria da Presidência, 

onde indica ao Prefeito Municipal que seja implantação de 

redutor de velocidade em trecho da rua sete de setembro, e 

que seja plantada um arvore em homenagem a senhora 

Lazara Paula Gonçalves Dias. Iniciada a palavra livre a 

vereadora Paula Mendes Guiselini parabenizou os 
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vereadores pelas moções e indicações apresentadas. 

Justificou sua indicação de dedetização no cemitério 

dizendo que estão aparecendo escorpiões nas casas 

vizinhas. Em seguida usou a palavra o vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini e apresentou um vídeo do buraco 

em trecho da rodovia Durval Marçal Vieira, objeto de sua 

indicação apresentada anteriormente. Iniciada a Ordem do 

Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

083/2019, processo nº 348/2019, que dispõe sobre 

autorização para que o município de Viradouro realize o 

repasse no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a 

Associação de Cultura, Esporte e Turismo de 

Viradouro/SP. O projeto recebeu pareceres favoráveis a 

sua tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 084/2019, 

processo nº 352/2019, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 9.817,08 (nove 

mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos). O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 085/2019, processo nº 354/2019, 

que dispõe sobre a denominação de Prédio Público, como 
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Cozinha e Refeitório Professora Daiane Cristina Borges. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Iniciada a palavra livre para explicações 

pessoais o vereador José Pedro Ribeiro de Souza, 

apresentou indicação verbal visando a melhor sinalização, 

manutenção dos acostamentos e instalação de redutores 

de velocidade na Rodovia Pedro Carlos Flausino. Nada 

mais havendo, 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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54ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

38ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 04 de novembro de 2019. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil 

e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 38ª (trigésima oitava) 

Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, José Gibran, José Pedro Ribeiro de 

Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso Alves 

Bianchini e Paula Mendes Guiselini, presentes também os 

servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, Lucas 

Henrique Nunes, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo 

Ricardo Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 21h10min 

(vinte e uma horas e dez minutos) o presidente da Câmara 

e da sessão, vereador Marcos Airton Morasco declarou 
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aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem 

do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

083/2019, processo nº 348/2019, que dispõe sobre 

autorização para que o município de Viradouro realize o 

repasse no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a 

Associação de Cultura, Esporte e Turismo de 

Viradouro/SP. O projeto recebeu pareceres favoráveis a 

sua tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 084/2019, 

processo nº 352/2019, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 9.817,08 (nove 

mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos). O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 085/2019, processo nº 354/2019, 

que dispõe sobre a denominação de Prédio Público, como 

Cozinha e Refeitório Professora Daiane Cristina Borges. O 

projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Nada mais havendo, foi encerrada a 
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sessão e lavrada a presente ata, que após lida e achada 

conforme segue devidamente assinada.  

 

 

Presidente 

 

 1º Secretário          2º Secretário 


