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42ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

13ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 16 de setembro de 2019. 
 
 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 13ª (décima 

terceira) 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 

Eder Rodrigues de Oliveira solicitou ao vereador José 

Pedro Ribeiro de Souza, a leitura de um versículo bíblico, 

que leu os seguintes versos: "E Quando passares pelas 

águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te 

submergirão; quando passares pelo fogo, não te 

queimarás, nem a chama arderá em ti." (Isaias 43, 

02). Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão 

sob a proteção de Deus. No expediente do dia foram 
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apresentadas as atas das sessões realizadas em 02 (dois) 

e 04 (quatro) de setembro de 2019. Colocadas as atas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 

Em seguida foi apresentado o projeto de Lei Complementar 

nº 003/2019, que foi incluído na Ordem do dia para 

discussão e votação. Iniciada a Ordem foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 003/2019, processo nº 

303/2019, que dispõe e institui o Sistema Tributário e 

Código Tributário do município de Viradouro/SP. A 

vereadora Paula Mendes Guiselini solicitou vistas  do 

projeto. O presidente concedeu vistas e convocou 

verbalmente Sessão Extraordinária para o dia 23 de 

setembro. Nenhum vereador fazendo uso da palavra livre, 

foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após 

lida e achada conforme segue devidamente assinada.  

 

Presidente 
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