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57ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

16ª Sessão Ordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, em 06 de novembro de 2017. 

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 16ª (décima sexta) 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 Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de 

Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 20h10min 

(vinte horas e dez 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: “Assim diz o Senhor: O teu 

redentor o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus 

que te ensina o que é útil e te guia pelos caminhos em 

que devem andar." (Isaias 48, 17). Em seguida o 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 

Deus. Em seguida foram apresentadas as atas das 
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sessões realizadas em 16 (dezesseis) e 23 (vinte e três) de 

outubro de 2017. Colocadas a atas em discussão e votação 

foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi 

apresentado e incluído na Ordem do dia o Projeto de Lei do 

Executivo nº 059/2017. Conforme acordo entre os 

vereadores, foi incluído na ordem do dia o projeto de lei do 

executivo nº 057/2017. Em seguida foi apresentado e 

encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento o 

Projeto de Lei do Executivo nº 060/2017, que dispõe sobre 

a Lei Orçamentária para o exercício de 2018. Em seguida 

foi apresentado o balancete da receita e da despesa do 

Poder Executivo, referente ao mês de setembro de 2017, 

que foi encaminhado à secretaria para que fique a 

disposição dos vereadores. Na sequência foi apresentado 

os Projetos de Decreto Legislativo nº 009/2017 e 010/2017, 

que foram incluídos na ordem do dia para discussão e 

votação. Na sequência foi lido ofício recebido do banco 

Santander, em resposta a Moção aprovada pela Casa. 

Logo após foi lido e distribuído cópias aos vereadores do 

ofício recebido do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, referente a decisão sobre as Contas do Poder 

Executivo do ano de 2012. Na sequência foi apresentada a 

moção nº 014/2017, de autoria do vereador Erney Antônio 

de Paula, de Aplausos aos profissionais e datas 

comemorativas do mês de novembro. Colocada a moção 
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em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada uma indicação de autoria do 

vereador Marcos Airton Morasco, onde requer ao Prefeito 

Municipal que sejam instalados Climatizadores de Ar em 

salas destinadas ao momento de sono e repouso dos 

alunos da rede municipal de ensino. Em seguida foi 

apresentada outra indicação de autoria do vereador Marcos 

Airton Morasco, acompanhado pelos demais vereadores, 

onde indica ao Prefeito a concessão do nome do Sr. 

Antônio Fernandes de Oliveira a um prédio, via ou 

logradouro público. Na sequência foram apresentadas duas 

indicações de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, 

onde indica ao Prefeito Municipal a compra de giz 

antialérgico para utilização na rede municipal de ensino, a 

criação de um plano de incentivo a empresas caseiras e de 

fundo de quintal. Em seguida foi apresentada indicação de 

autoria do vereador Edson Buganeme, onde indica ao 

Prefeito Municipal a criação da galeria dos troféus do 

esporte de Viradouro, no ginásio municipal de esportes. 

Iniciada a palavra livre, o vereador Erney Antônio de Paula 

solicitou que a Casa envie ofício ao Secretário Estadual de 

Agricultura, Deputado Arnaldo Jardim, parabenizando-o 

pela eleição como Presidente Estadual do partido PPS. Em 

seguida agradeceu a visita de executivos do Banco 

Santander, onde se retrataram pela realização da 
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exposição alvo de moção de repudio pelo Legislativo local. 

Na sequência usou a palavra o vereador Marcos Airton 

Morasco e agradeceu o atendimento de indicação de sua 

autoria, referente a instalação de hidrômetro no jardim 

cultivado por de Dona Margarida. Disse que a recompensa 

veio, pois o aluno Helder Turato usou o jardim como tema 

da redação do projeto "EPTV na Escola", e foi selecionado 

dentre as dez melhores da região de Ribeirão Preto. 

Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o projeto de 

Decreto Legislativo nº 009/2017, processo nº 286/2017, de 

autoria do vereador Paulo Afonso Alves Bianchini, que 

concede ao Sr. José Roberto Fachin 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 o vereador 

Erney Antônio de Paula parabenizou o vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini por apresentar o projeto. Disse 

conhecer o histórico do senhor José Roberto Fachim, que é 

merecedor da homenagem. Colocado o projeto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017, 

processo nº 304/2017, que aprova nos termos do parecer 

do Tribunal de Contas do Estado, as Contas do Poder 

Executivo do município de Viradouro, referente ao exercício 
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de 2015. 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. Não havendo interessados na discussão do 

projeto, procedeu-se a votação nominal, onde o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o 

projeto de Lei do Executivo nº 057/2017, processo nº 

294/2017, que dispõe sobre a desafetação de áreas de 

propriedade do Município de Viradouro, para fins de 

alienação mediante concorrência pública, e dá outras 

providências. 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 Lei do Executivo nº 059/2017, processo nº 

305/2017, que acrescenta o Inciso III, ao artigo 1º da Lei 

Municipal nº 2.407, de 10 de julho de 2006. 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. Iniciada a palavra livre o vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini, agradeceu os servidores da Casa, 

pelo trabalho. Disse que apresentaria uma indicação, 
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porém o problema já foi resolvido. Na sequência o 

Presidente, disse que não votou as contas de 2015, pois 

assim determina o Regimento Interno, porém caso votasse, 

seria favorável ao projeto. 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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58ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

42ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, em 06 de novembro de 2017. 

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 42ª (quadragésima 

segunda) 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 Flávio Luis 

Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, 

Elena Maria de Almeida Barbieri, Diogo Ricardo Costa, 

Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 

21h00min (vinte e uma horas) o Presidente da Câmara e 

da Sessão, vereador Julimar declarou aberta a sessão sob 

a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia foi 

apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 057/2017, 

processo nº 294/2017, que dispõe sobre a desafetação de 

áreas de propriedade do Município de Viradouro, para fins 

de alienação mediante concorrência pública, e dá outras 

providências. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 
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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 Lei do Executivo nº 059/2017, processo nº 

305/2017, que acrescenta o Inciso III, ao artigo 1º da Lei 

Municipal nº 2.407, de 10 de julho de 2006. 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 


