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31ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

10ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 05 de agosto de 2019. 
 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 10ª (décima) Sessão 

Ordinária, do terceiro 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, José Pedro 

Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso 

Alves Bianchini, 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 Eder 

Rodrigues de Oliveira, a leitura de um versículo bíblico, que 

leu os seguintes versos: "Os quais pela fé venceram 

reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, 

fecharam as bocas dos leões." (Hebreus 11, 33). Em 

seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. No expediente do dia foram 

apresentadas as atas das sessões realizadas em 17 

(dezessete) de junho e 19 (dezenove) de julho de 2019. 
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Colocadas as 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 nº 057, 058, 059, 

060, 061, 062, 063 e 064 de 2019. Em seguida foi 

apresentado e colocado a disposição dos vereadores o 

balancete da receita e da despesa do Poder Executivo 

referente junho de 2019. Em seguida foram apresentados e 

incluídos na ordem do dia para discussão e votação os 

Projetos de Decreto Legislativo nº 005, 006 e 007 de 2019. 

Em seguida foi apresentado e colocado a disposição dos 

vereadores o balancete da receita e da despesa do Poder 

Legislativo referente junho de 2019. Em seguida foi 

apresentada a Moção nº 005/2019, de Aplausos ao Prefeito 

Antônio Carlos Ribeiro de Souza, por sua gestão de 

excelência, de autoria da presidência. Colocada a moção 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada a Moção nº 006/2019, de 

aplausos ao Fundo Social de Solidariedade na pessoa de 

sua presidente Tereza Nakamura, por sua gestão de 

excelência, de autoria da presidência. Colocada a moção 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada a Moção nº 007/2019, de 

aplausos à equipe de futsal de Viradouro, pela conquista do 

título de campeão dos Jogos Regionais 2019, de autoria do 

vereador Eder Rodrigues de Oliveira. Colocada a moção 
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em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada a Moção nº 008/2019, de 

aplausos à equipe de vôlei feminino de Viradouro, pela 

conquista honrosa do 3º lugar dos Jogos Regionais 2019, 

de autoria do vereador Eder Rodrigues de Oliveira. 

Colocada a moção em discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência foi apresentada a Moção 

nº 009/2019, de aplausos às datas comemorativas e aos 

profissionais do mês de agosto, de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula. Colocada a moção em discussão 

e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

apresentada a Moção nº 010/2019, de aplausos ao Colégio 

Alpha COC, de autoria da presidência. Colocada a moção 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foram apresentadas quatro indicações de autoria 

da presidência, onde indica ao Prefeito Municipal que 

conceda o nome do senhor João Batista Teixeira a um 

prédio via ou logradouro público; Que sejam construídas 

mais rampas de acesso de cadeirantes na Praça São 

Pedro; Que seja instalado redutor de velocidade em trecho 

da rua São João e que seja plantada uma árvore em 

homenagem ao senhor Rubens Faria. Na sequência foram 

apresentadas duas indicações de autoria do vereador 

Paulo Afonso Alves Bianchini onde indica ao Prefeito 

Municipal que sejam instalados redutores de velocidade na 

Rua Durval Cardoso da Silveira e que sejam reparadas as 
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tampas das caixas de energia e realizada pintura em 

postes da Praça Alfredo Leone. Na sequência foi 

apresentada indicação de autoria do vereador José Pedro 

Ribeiro de Souza, onde indica ao Prefeito Municipal que 

conceda o nome do senhor Otávio Francisco de Lima a um 

prédio via ou logradouro público. Em seguida o Presidente 

suspendeu a sessão para que fossem entregues dois 

Diplomas de Mérito Profissional Viradourense, aos policiais 

militares Willians João Alves Primo e Ronaldo Adriano 

Lopes. Reiniciada a sessão foi iniciada a palavra livre, na 

ocasião o vereador Erney Antônio de Paula parabenizou 

todas as indicações apresentadas. Em seguida 

parabenizou os policiais militares Willians João Alves Primo 

e Ronaldo Adriano Lopes pelos relevantes serviços 

prestados ao povo viradourense. Em seguida o vereador 

José Gibran também destacou o mérito dos homenageados 

e agradeceu pelos serviços prestados. Na sequência o 

Presidente parabenizou e agradeceu a dedicação dos 

homenageados por manter a segurança da população. 

Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 005/2019, processo nº 233/2019, 

que concede à dupla Tom e Fran a Medalha de Mérito 

Cultural Viradourense. 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 
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sequência foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 006/2019, processo nº 234/2019, que concede ao Grupo 

Crystal a Medalha de Mérito Cultural Viradourense. 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 007/2019, processo nº 235/2019, 

que concede ao Padre Sebastião Ricardo Vicente o Título 

de Cidadão Viradourense. 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 

057/2019, processo nº 224/2019, que dispõe sobre a 

denominação de Sistema de Lazer que se especifica, como 

Praça Antônio Morasco. 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 

058/2019, processo nº 225/2019, dispõe sobre a 

denominação de Área de Lazer, como Praça Primo Santin 

Dela Marta. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 
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votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 059/2019, 

processo nº 226/2019, que dispõe sobre a denominação de 

áreas que se especificam, como Praça Professora Elza 

Marçal da Silveira Spirandelli. 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 

060/2019, processo nº 227/2019, que dispõe sobre a 

denominação de Prédio Público, como Velório Municipal 

José Benedito de Lima. 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 

061/2019, processo nº 228/2019, que cria a gratificação a 

ser paga aos dentistas vinculados a equipe mínima da 

saúde da família . 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 062/2019, 

processo nº 229/2019, que autoriza o Município de 

Viradouro a realizar cancelamentos de débitos. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 
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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 063/2019, processo nº 230/2019, 

que autoriza o município a realizar desapropriação 

amigável devido às obras de alteração do anel viário de 

Viradouro. 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 064/2019, 

processo nº 231/2019, que dispõe sobre as denominações 

do Distrito Industrial I e Distrito Industrial II, do polo de 

desenvolvimento Industrial de Viradouro, conforme se 

especifica. 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. Nenhum vereador 

fazendo uso da palavra livre, 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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32ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

22ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 05 de agosto de 2019. 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 22ª (vigésima segunda) 

Sessão Extraordinária, do terceiro 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, José 

Pedro Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo 

Afonso Alves Bianchini, 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 21h30min (vinte e uma horas e 

trinta minutos) o presidente da Câmara e da sessão, 

vereador Marcos Airton Morasco declarou aberta a sessão 

sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia, foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 057/2019, 

processo nº 224/2019, dispõe sobre a denominação de 

Sistema de Lazer que se especifica, como Praça Antônio 

Morasco. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 
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votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 058/2019, 

processo nº 225/2019, dispõe sobre a denominação de 

Área de Lazer, como Praça Primo Santin Dela Marta. 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 059/2019, processo nº 226/2019, 

que dispõe sobre a denominação de áreas que se 

especificam, como Praça Professora Elza Marçal da 

Silveira Spirandelli. 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 060/2019, 

processo nº 227/2019, que dispõe sobre a denominação de 

Prédio Público, como Velório Municipal José Benedito de 

Lima. 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 061/2019, 

processo nº 228/2019, que cria a gratificação a ser paga 

aos dentistas vinculados a equipe mínima da saúde da 

família . O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 
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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 062/2019, 

processo nº 229/2019, que autoriza o Município de 

Viradouro a realizar cancelamentos de débitos. 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 063/2019, processo nº 230/2019, 

que autoriza o município a realizar desapropriação 

amigável devido às obras de alteração do anel viário de 

Viradouro. 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 064/2019, 

processo nº 231/2019, que dispõe sobre as denominações 

do Distrito Industrial I e Distrito Industrial II, do polo de 

desenvolvimento Industrial de Viradouro, conforme se 

especifica. 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 sessão e lavrada a presente ata, 
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que após lida e achada conforme segue devidamente 

assinada.  

 

 

Presidente 

 

 1º Secretário                   2º Secretário 


