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17ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

05ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 15 de abril de 2019. 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 05ª (quinta) 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 

20h10min (vinte horas e dez minutos) o presidente da 

Câmara e da sessão, vereador Marcos Airton Morasco 

solicitou a servidora Valéria de Fátima Bidóia Valverde a 

leitura de um versículo bíblico, a servidora leu os seguintes 

versos: "Filho meu, atende à minha sabedoria; à minha 

inteligência inclina o teu ouvido; Para que guardes os 

meus conselhos e os teus lábios observem o 

conhecimento. (Provérbios 05, 01-02). Em seguida o 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 
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Deus. No expediente do dia foi apresentada a ata da 

sessão realizadas em 01 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 031, 032, 033, 034, 035 e 036 de 2019, bem 

como o Projeto de Lei Complementar nº 001/2019. Na 

sequência foi apresentado e colocado a disposição dos 

vereadores para analise o balancete do Poder Legislativo 

referente a março de 2019. Na sequência foram 

apresentadas 03 (três) indicações de autoria do vereador 

Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito 

Municipal que seja feita rampa para deficientes em 

agências bancárias do município, que seja implantada uma 

creche de plantão durante feriados prolongados e ponto 

facultativo, e que o nome do senhor João Alves a um 

prédio, via ou logradouro público. Em seguida foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Erney 

Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal o 

retorno do Circular em nossa cidade. Em seguida foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciado o reparo da iluminação pública do 

município de Viradouro. Em seguida foi apresentada uma 

indicação do Presidente onde indica ao Prefeito Municipal 
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que seja plantada uma arvore em homenagem ao Senhor 

Paulo Rost de Andrade. Iniciada a palavra livre, usou a 

palavra o vereador José Pedro Ribeiro de Souza 

apresentando indicação verbal no sentido de que seja 

providenciada a limpeza do Córrego Viradouro. Em seguida 

usou a palavra o vereador Eder Rodrigues de Oliveira que 

justificou sua indicação referente ao plantão de creche. 

Disse que pais perdem dias de trabalho para ficarem com 

seus filhos, o que justificaria o plantão . Disse que os 

funcionários não seriam convocados, mas trabalhariam 

apenas aqueles que se cadastrarem para tal fim. Iniciada a 

ordem do dia foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

n° 031/2019, processo nº115/2019, que dispõe sobre 

alterações em dispositivos da lei Municipal nº 3.230 de 20 

de março de 2015. 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 a vereadora Paula Mendes Guiselini questionou 

quais seriam os critérios para flexibilização. O Presidente 

disse que isso dependerá do índice do gasto com pessoal. 

Colocado o projeto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo n° 032/2019, processo nº116/2019, que altera 
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a Lei Municipal nº 2985 de 09 de novembro de 2011. 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo n° 035/2019, processo nº119/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). 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, registrando-se a ausência do vereador 

José Gibran no plenário durante a votação. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo n° 033/2019, 

processo nº117/2019, que aprova e ratifica pelo município 

de Viradouro, o protocolo de intenções do Consórcio 

Público Intermunicipal de Gestão do Desenvolvimento 

Regional da Região Administrativa de Barretos e dá outras 

providências. Em seguida o projeto recebeu pareceres 

favoráveis a tramitação das Comissões de Justiça e 

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

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo n° 

034/2019, processo nº118/2019, que institui o Plano 

municipal de Saneamento Básico do Município de 

Viradouro e dá outras providências. A vereadora Paula 

Mendes Guiselini solicitou vistas do projeto, sendo 

concedida pela presidência. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei Complementar do Executivo n° 001/2019, 

processo nº121/2019, que cria o fundo de honorários 

sucumbênciais advocatícios do Município de Viradouro e 

dá outras providências. Em seguida 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 

parabenizou o Prefeito pela elaboração do projeto, uma vez 

que trata-se de direito e incentivo aos procuradores 

municipais, em seguida apontou alguns erros de digitação 

no projeto. Colocado o projeto em votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo n° 036/2019, processo nº120/2019, que 

autoriza o Saneamento Ambiental de Viradouro doar bens 

móveis ao município de Viradouro e dá outras providências. 

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 
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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 
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18ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

13ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 15 de abril de 2019. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 13ª (décima terceira) 

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 21h05min (vinte e uma horas e cinco 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 n° 031/2019, processo nº115/2019, que dispõe 

sobre alterações em dispositivos da lei Municipal nº 3.230 

de 20 de março de 2015. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramitasse em Regime de 

Urgência Especial. Em seguida o projeto recebeu 
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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. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo n° 032/2019, processo nº116/2019, que altera 

a Lei Municipal nº 2985 de 09 de novembro de 2011. 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo n° 035/2019, processo nº119/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). 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, registrando-se a ausência do vereador 

José Gibran no plenário durante a votação. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo n° 033/2019, 

processo nº117/2019, que aprova e ratifica pelo município 

de Viradouro, o protocolo de intenções do Consórcio 



69 
 

Público Intermunicipal de Gestão do Desenvolvimento 

Regional da Região Administrativa de Barretos e dá outras 

providências. 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. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei Complementar do 

Executivo n° 001/2019, processo nº121/2019, que cria o 

fundo de honorários sucumbenciais advocatícios do 

Município de Viradouro e dá outras providências. Em 

seguida 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 parabenizou o Prefeito 

pela elaboração do projeto, uma vez que trata-se de direito 

e incentivo aos procuradores municipais, em seguida 

apontou alguns erros de digitação no projeto. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo n° 

036/2019, processo nº 120/2019, que autoriza o 

Saneamento Ambiental de Viradouro doar bens móveis ao 

município de Viradouro e dá outras providências. 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 
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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 


