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19ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

06ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 06 de maio de 2019. 
 
 

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

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 06ª (sexta) 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, 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 Erney Antônio de Paula a leitura de 

um versículo bíblico leu os seguintes versos: "E cantavam 

o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do 

Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas 

obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e 

verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. 

Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu 
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nome? Porque só tu és santo; por isso todas as nações 

virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos 

são manifestos. (Apocalipse 15, 03-04). Em seguida o 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 

Deus. No expediente do dia foi apresentada a ata da 

sessão realizadas em 15 de abril de 2019. Colocadas as 

atas em discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado e incluído na 

ordem do dia para discussão e votação o projeto de Lei do 

Executivo nº 034, 037, 038 e 039 de 2019. Com a 

concordância de todos os vereadores foi incluído na Ordem 

do Dia o Projeto de Lei do Executivo nº 040/2019. Na 

sequência foi apresentada a Moção nº 004/2019, de autoria 

do vereador Erney Antônio de Paula, de Aplausos aos 

profissionais do mês de maio. Na sequência foram 

apresentadas 02 (três) indicações de autoria do vereador 

Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizada parceria com médicos do 

município, afim de que os servidores púbicos tenham 

descontos em consultas, indica a instalação de placas com 

os nomes das ruas. Na sequencia foram apresentada 

quatro indicações de autoria do vereador José Pedro 

Ribeiro de Souza onde indica ao Prefeito Municipal que 

conceda os nomes dos senhores José Rossi, Mario Rossi, 

Ana Gato Rossi e Djair da Silvia Ganancio a um prédio via 
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ou logradouro público. Na sequencia foram apresentado 

um indicação do vereador Erney Antônio de Paula onde 

indica ao Prefeito Municipal que seja incluído escova de 

dente e creme dental na lista de material escolar do 

município. Em seguida foi apresentada uma indicação de 

autoria da presidência onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja instalada uma academia ao ar livre na praça 

Antônio Giglio. Nenhum vereador querendo fazer o uso da 

palavra livre, foi iniciada a ordem do dia e apresentada o 

projeto de lei do executivo n°034/2019, processo 

n°118/2019, que institui o Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Viradouro e dá outras providências. 

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 unanimidade dos presentes. Na sequencia foi 

apresentada o projeto de lei do executivo n°037/2019, 

processo n°133/2019, que institui o Plano Diretor de 

Drenagem Urbana e Controle de Erosão do Município de 

Viradouro dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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 unanimidade dos 
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presentes. Em seguida foi apresentado o projeto de lei do 

executivo n°040/2019, processo n°144/2019, que dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 91.313,34 (noventa e um mil, trezentos e treze reais e 

trinta e quatro reais). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que p projeto tramitasse em regime de 

urgência especial. 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 unanimidade dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

038/2019, processo nº 142/2019, que dispõe sobre 

alteração do artigo 2º, da Lei Municipal nº 3407/2017, que 

instituiu a concessão de auxílio alimentação aos servidores 

municipais 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 a vereadora Paula Mendes Guiselini 

cumprimentou todas as mães pela passagem do dia 

dedicado a elas. Em relação ao projeto disse que todos os 

vereadores receberam queixas com relação ao auxilio 

alimentação da prefeitura. Em seguida apresentou 

indicação a ser assinada por todos os vereadores 

solicitando o reajuste do auxilio, a inclusão de licença 

saúde e maternidade. Disse que o auxilio alimentação é 
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diferente do auxilio refeição, sendo que o primeiro é 

destinado a atender as necessidades básicas de 

alimentação do servidor. Disse que em caso de licença 

saúde e maternidade o servidor não está se ausentando do 

trabalho por causa própria, e necessitara do auxilio 

alimentação. Disse, não concordar com a suspensão do 

pagamento do auxilio da maneira que apresenta o projeto, 

duas ausências. Em seguida solicitou vistas do projeto. 

Colocado o pedido de vistas em votação foi aprovado por 5 

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

dos vereadores Erney Antônio de Paula, Eder Rodrigues de 

Oliveira e José Pedro Ribeiro de Souza. Na sequencia foi 

apresentada o projeto de lei do executivo n°039/2019, 

processo n°143/2019, que dispõe denominação de prédio 

público como centro Municipal de Educação Infantil Kátia 

Michele Dalbem. 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 unanimidade dos presentes. Iniciada 

a palavra livre para explicação pessoal usou a palavra o 

vereador Paulo Afonso Alves Bianchini e apresentou 

indicação verbal no sentido de que o prefeito repare uma 

ponte municipal do Córrego Viradouro uma vez que já ouve 

acidente no local devido que a barros na pista. 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 
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20ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

14ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 06 de maio de 2019. 

 

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

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 14ª (décima quarta) 

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, Lucas Henrique Nunes, Valéria de Fátima Bidóia 

Valverde, Diogo Ricardo Costa e Paulo Renato Zamariolli, 

às 21h00min (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 e apresentada o projeto de lei do 

executivo n°034/2019, processo n°118/2019, que institui o 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Viradouro e dá outras providências. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 
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projeto em discussão e votação, foi aprovado unanimidade 

dos presentes. Na sequencia foi apresentada o projeto de 

lei do executivo n°037/2019, processo n°133/2019, que 

institui o Plano Diretor de Drenagem Urbana e Controle de 

Erosão do Município de Viradouro dá outras providências. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. 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 

unanimidade dos presentes. Em seguida foi apresentado o 

projeto de lei do executivo n°040/2019, processo 

n°144/2019, que dispõe sobre a abertura de Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 91.313,34 (noventa e um 

mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro reais). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que p projeto 

tramitasse em regime de urgência especial. 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 

unanimidade dos presentes. Na sequencia foi apresentada 

o projeto de lei do executivo n°039/2019, processo 

n°143/2019, que dispõe denominação de prédio público 

como centro Municipal de Educação Infantil Kátia Michele 

Dalbem. 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 unanimidade dos presentes. 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 


