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05ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

01ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 18 de fevereiro de 2019. 
 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil 

e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 01ª (primeira) 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 Pedro Ribeiro de 

Souza, 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 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 José Pedro Ribeiro de Souza a leitura 

de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes 

versos: " Em ti, Senhor, confio; Nunca me deixes 

confundido. Livra-me pela tua justiça. (Salmo 31, 01). 

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 03 e 17 

de dezembro de 2018, e 10 e 31 de janeiro de 2019. 

Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida foram 

apresentados e incluídos na ordem do dia para discussão e 

votação os projetos de Lei do Executivo nº 019, nº 020 e nº 

021 de 2019. Na sequência foram apresentados os 

balancetes do Executivo referente aos meses de novembro 

e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, bem como o 

relatório do controle interno do Executivo referente ao 3º 

quadrimestre de 2018, que foram colocados a disposição 

dos vereadores. Na sequência foram apresentados e 

incluídos na ordem do dia para discussão e votação os 

projetos de Lei do Legislativo nº 001 e nº 002 de 2019. Em 

seguida foram apresentados e colocados a disposição dos 

vereadores os balancetes do Legislativo referente aos 

meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 

2019. Em seguida foi lido ofício recebido dos protetores dos 

animais de Viradouro onde requerem a proibição total de 

fogos com estampidos no município. Na sequência foi 

apresentada a Moção nº 001/2019, de autoria do vereador 

Marcos Airton Morasco, de Apoio ao projeto de Lei 

Complementar nº 002/2003 da ALESP. Colocada a Moção 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequências foi apresentada uma indicação de autoria do 
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vereador Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito 

Municipal que seja implantado um projeto de melhoria de 

mobilidade urbana. Em seguida foi apresentada indicação 

de autoria do vereador Edson Buganeme, onde indica ao 

Prefeito Municipal que conceda o nome do Sr. Benedito 

Aparecido Sisdeli, a um prédio, via ou logradouro Público. 

Na sequência foi apresentada indicação de autoria da 

vereadora Paula Mendes Guiselini, onde indica ao Prefeito 

Municipal a implantação de uma Feira Permanente de 

Exposição e comercialização dos produtos de pequenos 

artesões e pequenos produtores rurais. Em seguida foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja adotado o Projeto Cidade Eco-Conciente em 

nosso município. Na sequência foram apresentadas 04 

indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

introduzido no sistema municipal de ensino, aulas de 

educação física no maternal 1 e 2; Que sejam tomadas 

providencias para o cumprimento da Lei Federal nº 

13.722/2018; que conceda o nome do Sr. Osvaldo 

Mantovani a um prédio, via ou logradouro público; e que 

seja instalado um aparelho de ar-condicional no Centro de 

Fisioterapia Municipal. Em seguida foram apresentadas 04 

indicações de autoria do Presidente onde indica ao Prefeito 
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Municipal que seja instalado um letreiro de identificação na 

EMEF Sandoval José de Almeida; que conceda os nomes 

dos senhores João Baptista Walter Porto e José Bacocina 

e da senhora Nair Tocalino Walter a um prédio, via ou 

logradouro público. Iniciada a palavra livre o vereador 

Erney Antônio de Paula parabenizou os vereadores pelas 

indicações apresentadas e comentou sua indicação no 

sentido de que seja implantado um projeto de melhoria de 

mobilidade urbana. Na sequência usou a palavra a 

vereadora Paula Mendes Guiselini e parabenizou as 

indicações apresentadas e comentou a de sua autoria no 

sentido de implantação de uma feira visando a valorização 

dos artesões e produtores agrícolas do município. Iniciada 

a Ordem do Dia foi apresentado o projeto de Lei do 

Executivo nº 019/2019, processo nº 043/2019, que dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 57.000,00 ( cinquenta e sete 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 dos presentes. Na sequência foi apresentado 

o projeto de Lei do Executivo nº 020/2019, processo nº 

044/2019, que dispõe sobre a desafetação de área 
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institucional que se especifica. 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 dos presentes. Em seguida foi apresentado o 

projeto de Lei do Executivo nº 021/2019, processo nº 

045/2019, que dispõe sobre a alteração do art. 9º, da Lei 

Municipal nº 3.230, de 20 de março de 2015. 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 dos presentes. Em seguida foi 

apresentado o projeto de Lei do Legislativo nº 001/2019, 

processo nº 041/2019, de autoria do vereador Eder 

Rodrigues de Oliveira que dispõe sobre a proibição do uso 

de fogos de artifícios com estampido (explosivos) em 

eventos realizados pela Administração Pública Municipal. O 

Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos. Reiniciada 

a sessão o projeto recebeu pareceres favoráveis a 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão o 

vereador Eder Rodrigues de Oliveira disse que o projeto 

visa somente a proibição de fogos em eventos promovidos 

pela administração pública. Disse que o barulho dos fogos 

não atrapalha somente os animais, mas também enfermos, 
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autistas e idosos. Em seguida a vereadora Paula Mendes 

Guiselini parabenizou o vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira pela apresentação do projeto. Disse que em outros 

municípios a proibição é de abrangência geral, contudo na 

situação local não pode ser realizada por autoria dos 

vereadores, e estuda a elaboração de uma indicação ao 

Poder Executivo. Colocado o projeto em votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida foi 

apresentado o projeto de Lei do Legislativo nº 002/2019, 

processo nº 042/2019, que institui a ave simbólica 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 e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Nenhum vereador fazendo uso da palavra livre para 

explicações pessoais, 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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06ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

05ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 18 de fevereiro de 2019. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil 

e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 05ª (quinta) 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 Pedro Ribeiro de 

Souza, 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 e Paulo Renato Zamariolli, às 

20h15min (vinte 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 foi apresentado o projeto de Lei do 

Executivo nº 019/2019, processo nº 043/2019, que dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 57.000,00 ( cinquenta e sete mil reais). Foi aprovado 

por unanimidade o pedido para que o projeto tramitasse em 

Regime de Urgência Especial. Em seguida o projeto 
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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 dos presentes. Na sequência foi apresentado 

o projeto de Lei do Executivo nº 020/2019, processo nº 

044/2019, que dispõe sobre a desafetação de área 

institucional que se especifica. 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 dos presentes. Em seguida foi apresentado o 

projeto de Lei do Executivo nº 021/2019, processo nº 

045/2019, que dispõe sobre a alteração do art. 9º, da Lei 

Municipal nº 3.230, de 20 de março de 2015. 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 dos presentes. Em seguida foi 

apresentado o projeto de Lei do Legislativo nº 001/2019, 

processo nº 041/2019, de autoria do vereador Eder 

Rodrigues de Oliveira que dispõe sobre a proibição do uso 

de fogos de artifícios com estampido (explosivos) em 

eventos realizados pela Administração Pública Municipal. O 

Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos. Reiniciada 

a sessão o projeto recebeu pareceres favoráveis a 
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tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

seguida foi apresentado o projeto de Lei do Legislativo nº 

002/2019, processo nº 042/2019, que institui a ave 

simbólica 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 e votação, foi aprovado por 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 


