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13ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

03ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 18 de março de 2019. 
 
 

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

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 03ª (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, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, 

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 ao vereador Erney Antônio 

de Paula a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os 

seguintes versos: "Esforça-te, e tem bom ânimo, porque 

tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais 

lhes daria. Tão-somente esforça-te e tem mui bom 

ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu 

servo Moisés te ordenou; não te desvies dela, nem para 

a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem 
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sucedido por onde quer que andares. 

Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes 

medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de 

fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque 

então farás prosperar o teu caminho, e serás bem 

sucedido. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom 

ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o 

Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que 

andares. (Josué 01, 06-09). Em seguida o Presidente 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. No 

expediente do dia foram apresentadas as atas das sessões 

realizadas em 06 e 14 de março 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 028 de 2019. Na sequência foi apresentado e 

incluído na ordem do dia para discussão e votação o 

projeto de Decreto Legislativo nº 001 de 2019. O projeto de 

Decreto Legislativo nº 002/2019, foi retirado de pauta pelo 

autor. Em seguida o Presidente informou que a Casa 

recebeu em 08 de março de 2019, o Processo do Tribunal 

de Contas do Estado TC-4267/989/16, referente a contas 

do Poder Executivo do ano de 2016. Foi realizada a leitura 

do parecer prévio, o processo foi encaminhado  para 

Comissão de Finanças e Orçamento, também foram 

distribuídas cópias aos vereadores. Na sequencia foi 
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apresentada a Moção N°002/2019, de autoria do vereador 

Eder Rodrigues de Oliveira de aplausos e congratulações 

ao Colégio Horizonte por 25 (vinte cinco) anos de 

existência. Colocada a moção em discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada a 

Moção N° 003/2019 de autoria do vereador Erney Antonio 

de Paula, de aplausos e congratulações aos profissionais 

do mês de março. Colocada a Moção em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

apresentada 1 (uma) indicação de autoria da vereadora 

Paula Mendes Guiselini Zacarin onde indica ao Prefeito 

Municipal que conceda o nome do Sr. Eduardo José 

Campana, a um prédio, via ou logradouro público. Na 

sequencia foram apresentadas 2 (duas) indicações de 

autoria da presidência onde indica ao Prefeito Municipal 

que tome providências relativas ao recapeamento asfaltico 

da entrada do distrito industrial; Que conceda o nome do 

Sr. Adolfo Sossolote, a um prédio, via ou logradouro 

público. Em seguida foram apresentadas 4 (quatro) 

indicações de autoria do vereador Erney Antonio de Paula, 

onde indica ao Prefeito Municipal que a vigilância sanitária 

notifique salões de beleza e similares sobre o uso do 

formol; Que seja feita a inclusão da disciplina educação 

para o transito na grade curricular das unidades de ensino 

fundamental da rede pública municipal; Que seja 

obrigatório o uso de lâmpadas iluminarias de LED nos 
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novos loteamentos; Que o Executivo Municipal elabore 

projeto de lei proibindo a utilização de papelão sem 

isolamento anti-contaminação nas embalagens de pizzas e 

alimentos afins. Iniciada a palavra livre o vereador Erney 

Antonio de Paula parabenizou a todas as indicações 

apresentadas. Em seguida exibiu um vídeo onde o 

deputado Arnaldo Jardim destina recursos ao município. 

Em seguida apresentou um site que apresenta o município 

de Viradouro e sua população de forma totalmente 

grosseira e ofensiva, solicitando em seguida que sejam 

tomadas as medidas cabíveis com relação a este fato. Em 

seguida usou a palavra a vereadora Paula Mendes 

Guiselini Zacarin e disse que enviou diversos ofícios à 

deputados solicitando que sejam destinadas emendas ao 

município, como havia sido discutido na sessão anterior. 

Disse que faz parte de uma oposição inteligente e sempre 

que necessário buscará recursos para o município, uma 

vez que esta é uma obrigação dos vereadores. Finalizando 

parabenizou Viradouro por seu 101 (cento e um) anos, e 

colocando-se a disposição para redigir ofício ao ministério 

público denunciando o site apresentado pelo vereador 

Erney Antonio de Paula. Na sequência o presidente 

parabenizou o município pela passagem do seu aniversário 

e pela realização da sexta festa da paz. Disse ainda que 

através de um requerimento seu a deputada Márcia Lia 

destinou emenda o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) 
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que serão destinados para custeio na área da saúde. 

Iniciada a ordem do dia foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo n° 001/2019, de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula, que concede ao Sr. Isaac Andrade 

o Diploma de Mérito profissional Viradourense. Em seguida 

o projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão o vereador Erney Antônio 

de Paula disse: Obrigado Waldomiro Andrade. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o projeto de Lei 

do Executivo nº 028/2019, processo nº 080/2019, autoriza 

a suspensão de aplicação e excussão de multa ao Jardim 

Botânico, prorroga o prazo para a conclusão das obras 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 
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14ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

11ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 18 de março de 2019. 

 

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

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 11ª (décima primeira) 

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, Flávio Luis Baião Pontes 

Gestal, 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 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada 

a ordem do dia foi apresentado o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 001/2019, de autoria do vereador Erney 

Antônio de Paula, que concede ao Sr. Isaac Andrade o 

Diploma de Mérito profissional Viradourense. Em seguida o 

projeto recebeu pareceres favoráveis a tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 
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Colocado o projeto em discussão o vereador Erney Antônio 

de Paula disse: Obrigado Waldomiro Andrade. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o projeto de Lei 

do Executivo nº 028/2019, processo nº 080/2019, autoriza 

a suspensão de aplicação e excussão de multa ao Jardim 

Botânico, prorroga o prazo para a conclusão das obras 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 


