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20ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

06ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 07 de maio de 2018. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 06ª 

(sexta) Sessão Ordinária, do segundo ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Bugamene, 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 20h10min 

(vinte horas e dez minutos) o Presidente da Câmara e da 

Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao servidor 

Lucas Henrique Nunes a leitura de um versículo bíblico, o 

servidor leu os seguintes versos: "Filho meu, guarda as 

minhas palavras e esconde dentro de ti os meus 

mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e 

a minha lei, como a menina dos teus olhos." 

(Provérbios 7, 1-2). Em seguida o Presidente declarou 
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aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na sequência 

foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 16 

(dezesseis) de abril de 2018. 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 039/2018. Na sequência foi 

apresentado e colocado a disposição dos vereadores o 

balancete da receita e da despesa do Legislativo referente 

ao mês abril de 2018. Na sequência foi lido ofício recebido 

do Ministério da Educação, informando repasses ao 

município. Na sequência foi apresentada uma indicação de 

autoria do vereador Marcos Airton Morasco, onde indica ao 

Prefeito Municipal que conceda o nome da Sra. Aparecida 

Freitas Silveira, a um prédio, via ou logradouro público. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria do 

Presidente, onde indica ao Prefeito Municipal que conceda 

o nome do senhor Maurício Mauro Felipe, a um prédio, via 

ou logradouro público. Em seguida foram apresentadas 03 

(três) indicações de autoria da vereadora Paula Mendes 

Guiselini, onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

reforçada a iluminação pública na Academia da Saúde 

Therezinha de Souza Lopes Fernandes, que o curso de 

Cuidador de idosos realizado pelo CRAS em parceria com 

SENAC seja realizado em período noturno e que seja 

concedido o nome do senhor Luiz Hermenegildo de Souza 
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Filho (Baltazar) a um prédio, via ou logradouro público. Foi 

apresentada ainda indicação de autoria do vereador Edson 

Buganeme, onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

concedido o nome do senhor João José Pereira, a um 

prédio, via ou logradouro público. Iniciada a palavra livre o 

vereador Marcos Airton Morasco apresentou indicação 

verbal, em nome de todos os vereadores para que seja 

concedido o nome do senhor Atacildo Cabeleireiro a um 

prédio, via ou logradouro público. Na sequência usou a 

palavra a vereadora Paula Mendes Guiselini e justificou 

suas indicações. Disse que a vizinhança da academia da 

Saúde reclama da falta de iluminação no local, uma vez 

que tal situação gera falta de segurança e tem atraído 

usuários de drogas. Disse também ter sido procurada por 

pessoas interessadas em participar do curso de Cuidador 

de Idosos, oferecido pelo CRAS, porém não conseguirão 

devido ao horário que o mesmo será ministrado. Disse 

também que indicou o nome do senhor Baltazar, por sua 

importante carreira política e social no município. Finalizou 

dizendo que graças uma iniciativa sua, o município passa a 

contar uma sala descentralizada da ETEC, e que os 

interessados devem procurar a Secretaria Municipal de 

Educação para maiores informações. Na sequência usou a 

palavra o vereador Erney Antônio de Paula e parabenizou 

os vereadores pelas indicações apresentadas, em especial 
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a vereadora Paula Mendes Guiselini pelo nome do 

Baltazar. Disse ter convivido com o senhor Baltazar por 

muitos anos, de quando era funcionário do Teixeira, no 

tempo do Caiçara quando jogou futebol e quando foi 

vereador, sendo uma pessoa merecedora de todas as 

homenagens possíveis. Finalizou parabenizando todas as 

mães, pela proximidade do dia das mães. Na sequência 

usou a palavra o Presidente e parabenizou todas as mães 

pela proximidades do dia das mães. Em seguida 

parabenizou a vereadora Paula Mendes Guiselini pela 

indicação do nome do senhor Baltazar. Disse que na 

ocasião da morte do senhor Baltazar aconteceram coisas e 

comentários desagradáveis nas redes sociais, geradas por 

pessoas muito baixas. Disse que a Casa recebeu uma 

ligação informando a morte do senhor Baltazar, e de 

imediato a Câmara foi colocada a disposição para a 

realização do velório. Os servidores prepararam o plenário, 

retirando as mesas e cadeiras. Porém uma pessoa baixa, 

que já ocupou uma cadeira nesta Casa disse nas redes 

sociais que não havia conseguido falar com o Presidente 

para realização do velório. Disse que a Casa estava a 

disposição, como sempre e deu autonomia para qualquer 

vereador autorize a realização de velórios, como de 

costume. Disse que falou com familiares, e esclareceu a 

situação. Iniciada a ordem do dia, foi apresentado o Projeto 
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de Lei do Executivo nº 039/2018, processo nº 169/2018, 

que dispõe sobre alteração em dispositivos da Lei 

Municipal nº 2.134, de 31 de dezembro de 2001.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 para explicações 

pessoais o Presidente disse que amigos solicitaram que ele 

utilizasse as redes sociais para rebater as criticas 

recebidas, porém acredita ser melhor explicar os fatos de 

maneira oficial na tribuna da Câmara Municipal. Nada mais 

havendo para o momento, 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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21ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

16ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 07 de maio de 2018. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 16ª 

(décima sexta) Sessão Extraordinária, do segundo ano da 

17ª legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. 

Presentes os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, 

Edson Bugamene, 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 

21h05min (vinte e uma horas e cinco 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 

039/2018, processo nº 169/2018, que dispõe sobre 

alteração em dispositivos da Lei Municipal nº 2.134, de 31 

de dezembro de 2001.O projeto recebeu pareceres 
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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 para o momento, foi encerrada a sessão e 

lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme 

segue devidamente assinada.  

 

 

Presidente 

1º Secretário                               2º Secretário 


