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09ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

02ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 06 de março de 2019. 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 02ª (segunda) 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 e Paula Mendes Guiselini, presentes 

também os servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Lucas Henrique Nunes, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h13min (vinte horas e treze 

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, o 

vereador leu os seguintes versos: "Ora, a nosso Deus e 

Pai, seja dada Glória para todo o sempre. Amém. 

(Filipenses 04,20). 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 

18 e 28 de fevereiro de 2019. Colocadas as atas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 
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Em seguida foram apresentados e incluídos na ordem do 

dia para discussão e votação os projetos de Lei do 

Executivo nº 022, nº 024, nº025, 026 e 027 de 2019. Na 

sequência foram apresentados ofícios recebidos dos 

gabinetes dos Deputados Arlindo Chinaglia, Campos 

Machado e Márcia Lia, onde informam a destinação 

recursos ao município. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Edson Buganeme, onde 

indica ao Prefeito Municipal que seja providenciada a 

pintura das faixas e outros melhoramentos na rodovia 

Durval Marçal Vieira. Em seguida foram apresentadas duas 

indicações de autoria do vereador Paulo Afonso Alves 

Bianchini onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

alterado o horário do transporte de pacientes ao município 

de Barretos no período da tarde, e para que conceda o 

nome do senhor José Luiz Gomes Oliveira à rotatória da 

rua Gabriel custódio. Na sequência foram apresentadas 03 

(três) indicações de autoria do vereador José Pedro Ribeiro 

de Souza onde indica ao Prefeito Municipal que conceda o 

nome dos Senhores. Urbano Alexandre da Silva, Waldemar 

Jorge Varanda e Antônio Costa a um prédio, via ou 

logradouro público. Na sequência foram apresentadas 

quatro indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues 

de Oliveira onde indica ao Prefeito Municipal que sejam 

instaladas telas de proteção contra pombos nas quadras 

poliesportivas e núcleos do município; Que seja revisto e 



38 
 

melhorado o Sistema de Agendamento e consulta nos 

postos de Saúde; Que conceda o nome da Senhora 

Olgamara Catalani Guizelini a um prédio, via ou logradouro 

público; Que sejam instaladas tabelas de basquete no 

Ginásio Municipal de Esportes. Iniciada a palavra livre o 

vereador Erney Antônio de Paula exibiu um vídeo onde o 

filho do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro 

declara seu voto contrário a reforma da previdência. Em 

seguida comentou sobre o vídeo, dizendo que devem ser 

cobrados os grandes devedores. Em seguida solicitou que 

sejam enviados ofícios ao Congresso Nacional solicitando 

que pensem com carinho nos mais pobres e mais 

necessitados. Em seguida parabenizou todas as mulheres 

pela proximidade do Dia Internacional da Mulher. Na 

sequência sugeriu que seja realizada reunião entre os 

vereadores e a diretoria da UNIMED, uma vez que 

suspenderam o atendimento em Viradouro, devendo os 

pacientes se deslocarem ao município de Bebedouro. Na 

sequência o vereador Paulo Afonso Alves Bianchini 

justificou sua indicação quanto ao horário de ônibus para o 

município de Barretos. Na sequência usou a palavra a 

vereadora Paula Mendes Guiselini que parabenizou as 

indicações apresentadas. Disse que concorda com o 

vereador Erney Antônio de Paula quanto a reforma da 

previdência, disse que a reforma deve ser para todos, e 

que é necessário cobrar dos grandes devedores. Disse 
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também que o Hospital de Viradouro possui condições de 

manter os plantões da UNIMED. Disse concordar que os 

vereadores tomem alguma atitude, se necessário procurar 

o Ministério Público. Na sequência o vereador José Pedro 

Ribeiro de Souza disse ser importante a permanência do 

plantão da UNIMED no município, e que o Hospital e a 

Prefeitura oferecem todo suporte necessário para que isso 

aconteça. Na sequência o Presidente determinou que seja 

agendada reunião entre os vereadores e a diretoria da 

UNIMED, bem como o envio de ofício ao Congresso 

Nacional. Em seguida a vereadora Paula Mendes Guiselini 

parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da 

Mulher. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o projeto 

de Lei do Executivo nº 025/2019, processo nº 067/2019, 

que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 3367 de 

29 de novembro de 2016, e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramitasse em Regime de Urgência Especial. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 026/2019, 

processo nº 068/2019, que dispõe sobre a autorização para 

que o Município realize a permuta de áreas de terras, e dá 

outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 
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pedido para que o projeto tramitasse em Regime de 

Urgência Especial. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em seguida foi apresentado o 

projeto de Lei do Executivo nº 022/2019, processo nº 

064/2019, que dispõe sobre a denominação de Prédio 

Público, como Centro de Controle de Vetores e Zoonoses 

Antônio José Beluzzo. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em seguida foi apresentado o 

projeto de Lei do Executivo nº 024/2019, processo nº 

066/2019, que dispõe sobre alterações nas atribuições do 

Cargo de Enfermeiro Auditor. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini disse não 

ter conseguido acesso aos anexos da lei 2602/2008, e 

solicitou vistas do Projeto. Defendeu também a 

equiparação da carga horária do enfermeiro auditor com os 

demais enfermeiros. Colocado o pedido de vistas em 

votação, foi rejeitado por 3 (três) votos favoráveis e 5 

(cinco) votos contrários sendo eles dos vereadores Edson 
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Buganeme, Eder Rodrigues de Oliveira, Paulo Afonso 

Alves Bianchini, Erney Antônio de Paula e José Pedro 

Ribeiro de Souza. Colocado o projeto em votação foi 

aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto 

contrário, sendo ele da vereadora Paula Mendes Guiselini. 

Em seguida foi apresentado o projeto de Lei do Executivo 

nº 027/2019, processo nº 069/2019, que dispõe sobre a 

recriação da Casa Lar do município de Viradouro e dá 

outras providências. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado unanimidade. Iniciada a 

palavra livre para explicações pessoais o Presidente 

parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, 

em especial a sua mãe que saiu que se recupera de uma 

enfermidade. 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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10ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

08ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 06 de março de 2019. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 08ª (oitava) 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 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 e Paulo Renato 

Zamariolli, às 21h15min (vinte e uma horas e quinze 

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 025/2019, 

processo nº 067/2019, que dispõe sobre a revogação da 

Lei Municipal nº 3367 de 29 de novembro de 2016, e dá 

outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramitasse em Regime de 
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Urgência Especial. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi apresentado 

o projeto de Lei do Executivo nº 026/2019, processo nº 

068/2019, que dispõe sobre a autorização para que o 

Município realize a permuta de áreas de terras, e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramitasse em Regime de Urgência Especial. 

 Em seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

seguida foi apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 

022/2019, processo nº 064/2019, que dispõe sobre a 

denominação de Prédio Público, como Centro de Controle 

de Vetores e Zoonoses Antônio José Beluzzo. Em seguida 

o projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Em seguida foi 

apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 024/2019, 

processo nº 066/2019, que dispõe sobre alterações nas 

atribuições do Cargo de Enfermeiro Auditor. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a tramitação das Comissões 
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de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini 

disse não ter conseguido acesso aos anexos da lei 

2602/2008, e solicitou vistas do Projeto. Defendeu também 

a equiparação da carga horária do enfermeiro auditor com 

os demais enfermeiros. Colocado o pedido de vistas em 

votação, foi rejeitado por 3 (três) votos favoráveis e 5 

(cinco) votos contrários sendo eles dos vereadores Edson 

Buganeme, Eder Rodrigues de Oliveira, Paulo Afonso 

Alves Bianchini, Erney Antônio de Paula e José Pedro 

Ribeiro de Souza. Colocado o projeto em votação foi 

aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto 

contrário, sendo ele da vereadora Paula Mendes Guiselini. 

Em seguida foi apresentado o projeto de Lei do Executivo 

nº 027/2019, processo nº 069/2019, que dispõe sobre a 

recriação da Casa Lar do município de Viradouro e dá 

outras providências. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado 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 


