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63ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

18ª Sessão Ordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, em 04 de dezembro de 2017. 

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil 

e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 18ª (décima oitava) 

Sessão Ordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, 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 20h15min (vinte horas e quinze 

minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador 

Julimar Pelizari solicitou ao vereador José Gibran a leitura 

de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: 

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, Rios de 

Água Viva correrão do seu ventre." (João 7, 38). Em 

seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas as atas 

das sessões realizadas nos dias 20 (vinte) e 27 (vinte e 

sete) de novembro de 2017. Colocadas a atas em 
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discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 

Em seguida foram apresentados e incluídos na Ordem do 

dia os Projeto de Lei do Executivo nº 060, 064, 065, 066, 

067 e 068 de 2017. Foram incluídos ainda na ordem do dia 

para discussão e votação os Projetos de Decreto 

Legislativo nº 012, 013 e 015 de 2017. Na sequência foram 

lidos convites para as cerimônias de colação de grau da 

Rede Municipal de Ensino. Na sequência foi apresentada  

Moção de Aplausos e Congratulações às datas 

comemorativas e profissionais de 2017. Colocada a Moção 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria do vereador 

Marcos Airton Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal 

que conceda o nome do Senhor Antônio José Beluzzo a 

um prédio, via ou logradouro público, ou ainda a alguma 

obra a ser realizada pela administração. Em seguida foram 

apresentadas duas indicações de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal 

que construa uma rampa de acesso público para 

embarcações no Rio Pardo e a criação da função de 

Educador Social nas unidades de ensino da rede pública 

municipal. Iniciada a palavra livre o vereador Marcos Airton 

Morasco exibiu um vídeo de sua visita no gabinete da 

Deputada Estadual Ana do Carmo. Em seguida agradeceu 

o apoio da deputada com referencia a liberação de 
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emendas ao município. Na sequência usou a palavra o 

vereador Erney Antônio de Paula e justificou que sua 

indicação da rampa no rio pardo, parte de solicitação da 

população que viaja a outros municípios e encontra esse 

tipo de estrutura de apoio náutico. Em seguida o Presidente 

parabenizou os vereadores Marcos Airton Morasco, Paula 

Mendes Guiselini e Erney Antônio de Paula, por recursos 

angariados junto a deputados. Disse que também esta 

lutando para a liberação de emenda a ser destinada ao 

Lago Municipal. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2017, de autoria do 

vereador Erney Antônio de Paula, processo nº 328/2017, 

que concede ao Sr. Gilberto Tadeu Tremonte o Título de 

Cidadão Viradourense. 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 Decreto Legislativo 

nº 013/2017, de autoria do vereador Erney Antônio de 

Paula, processo nº 329/2017, que concede à Sra. Eudenice 

Passalongo Porto o Título de Cidadã Viradourense. 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 
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projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do vereador 

Marcos Airton Morasco, processo nº 351/2017, que 

concede ao Sr. José Mario Sartori o Título de Cidadão 

Viradourense. 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. Em seguida a vereadora Paula 

Mendes Guiselini solicitou a retirada do regime de urgência 

especial no próximo projeto a ser votado, por tratar-se de 

contratos da gestão anterior. Em seguida solicitou vistas do 

projeto para melhor analisa-lo. Em seguida foi apresentado 

o Projeto de Lei do Executivo nº 064/2017, processo nº 

338/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial no valor de 32.853,00 (trinta e dois mil, oitocentos 

e cinquenta e três reais) e trinta e sete centavos. Colocado 

em votação o pedido para que o projeto tramite em Regime 

de Urgência Especial, foi aprovado por 5 (cinco) votos 

favoráveis e 3 (três) votos contrários, sendo estes dos 

vereadores Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran e 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 
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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 plenário 

no momento da votação. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 065/2017, processo nº 

339/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial no valor de R$ 5.855,50 (cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). A vereadora 

Paula Mendes Guiselini usou a palavra pela ordem disse 

que o projeto é análogo ao anterior, tratando-se de contrato 

firmado no exercício de 2013, não devendo tramitar em 

regime de urgência especial. Colocado em votação o 

pedido para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial, foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 2 

(dois) votos contrários, sendo estes dos vereadores José 

Gibran e 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 e votação foi aprovado por unanimidade dos 

presentes, registrando-se a ausência da vereadora Paula 

Mendes Guiselini no plenário no momento da votação. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

066/2017, processo nº 337/2017, que dispõe sobre 

alterações em dispositivos da Lei Municipal nº 2.563, de 06 
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de novembro de 2007, que institui o regulamento do 

Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV. Colocado em 

votação o pedido para que o projeto tramite em Regime de 

Urgência Especial, 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 justificou 

seu voto contrario ao regime de urgência especial, pois 

gostaria de analisar documentos junto ao SAV. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por 7 (sete) votos 

favoráveis a 1 (um) voto contrário, sendo este da vereadora 

Paula Mendes Guiselini. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 067/2017, processo nº 

341/2017, que dispõe sobre a autorização para que o 

município receba em doação, bens imóveis, para fins de 

abertura de arruamento, onde será implantada rede 

coletora de esgoto. Colocado em votação o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial, foi 

aprovado por unanimidade. 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 
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discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

068/2017, processo nº 343/2017, que dispõe sobre a 

alteração em dispositivos da Lei Municipal 2.996/2012. 

Colocado em votação o pedido para que o projeto tramite 

em Regime de Urgência Especial, foi aprovado por 

unanimidade. 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 o vereador 

Marcos Airton Morasco e disse estar muito feliz pelo 

reajuste concedido e lembrou que a concessão pró-labore 

ao policiais teve inicio em 2011 em atendimento a uma 

indicação de sua autoria. Na sequência usou a palavra o 

vereador José Gibran e disse ser muito importante esse 

tipo de incentivo aos policiais, parabenizou o Prefeito Cal 

Ribeiro pelo reajuste e também ao Ex-Prefeito Paulo 

Guiselini pela instituição do beneficio. Em seguida o 

Presidente parabenizou o Prefeito pela iniciativa, disse 

também que atuou muito para que esse dia chegasse. 

Colocado o projeto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 060/2017, processo nº 306/2017, que 

estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018. 

O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação 
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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. Iniciada a palavra livre o Presidente 

parabenizou o Prefeito Municipal por não haver interrupção 

ou quebra de veículos do setor de transporte durante o 

exercício de 2017. 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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64ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

46ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, em 04 de dezembro de 2017. 

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil 

e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 46ª (quadragésima 

sexta) Sessão Extraordinária, do primeiro ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Buganeme, 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 21h10min 

(vinte e uma horas e dez 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 064/2017, 

processo nº 338/2017, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial no valor de 32.853,00 (trinta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais). Colocado em 

votação o pedido para que o projeto tramite em Regime de 
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Urgência Especial, foi aprovado por 5 (cinco) votos 

favoráveis e 3 (três) votos contrários, sendo estes dos 

vereadores Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran e 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 e votação foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, registrando-se a 

ausência da vereadora Paula Mendes Guiselini no plenário 

no momento da votação. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 065/2017, processo nº 

339/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial no valor de R$ 5.855,50 (cinco mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos. Colocado em 

votação o pedido para que o projeto tramite em Regime de 

Urgência Especial, foi aprovado por 6 (seis) votos 

favoráveis e 2 (dois) votos contrários, sendo estes dos 

vereadores José Gibran e 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 e votação foi aprovado por 

unanimidade dos presentes, registrando-se a ausência da 

vereadora Paula Mendes Guiselini no plenário no momento 

da votação. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei do 
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Executivo nº 066/2017, processo nº 337/2017, que dispõe 

sobre alterações em dispositivos da Lei Municipal nº 2.563, 

de 06 de novembro de 2007, que institui o regulamento do 

Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV. Colocado em 

votação o pedido para que o projeto tramite em Regime de 

Urgência Especial, 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 justificou 

seu voto contrario ao regime de urgência especial, pois 

gostaria de analisar documentos junto ao SAV. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por 7 (sete) votos 

favoráveis a 1 (um) voto contrário, sendo este da vereadora 

Paula Mendes Guiselini. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 067/2017, processo nº 

341/2017, que dispõe sobre a autorização para que o 

município receba em doação, bens imóveis, para fins de 

abertura de arruamento, onde será implantada rede 

coletora de esgoto. Colocado em votação o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial, foi 

aprovado por unanimidade. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e 
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Redação e Finanças e Orçamento, bem como da 

assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

068/2017, processo nº 343/2017, que dispõe sobre a 

alteração em dispositivos da Lei Municipal 2.996/2012. 

Colocado em votação o pedido para que o projeto tramite 

em Regime de Urgência Especial, foi aprovado por 

unanimidade. 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. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 060/2017, processo nº 

306/2017, que estima a receita e fixa a despesa para o 

exercício de 2018. 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. 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 


