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32ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

09ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 18 de junho de 2018. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 09ª 

(nona) Sessão Ordinária, do segundo 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, 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 20h15min 

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

da Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao vereador 

Erney Antônio de Paula a leitura de um versículo bíblico, o 

vereador leu os seguintes versos: "Lâmpada para meus 

pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho" (Salmo 

119, 105). Em seguida o Presidente declarou aberta a 

sessão sob a proteção de Deus. Na sequência foram 
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apresentadas as atas das sessões realizadas em 04 

(quatro), 07 (sete) e 15 (quinze) de maio de 2018. 

Colocadas a 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 nº050, nº051, 

nº052, nº053 e nº054 de 2018. Em seguida foi apresentado 

e encaminhado à secretaria, para que fique a disposição 

dos vereadores o balancete do Poder Executivo, referente 

a maio de 2018. Em seguida foi apresentado e incluído na 

Ordem do Dia para discussão e votação o Projeto de 

Resolução nº 001/2018. Em seguida foi apresentado e 

encaminhado à secretaria, para que fique a disposição dos 

vereadores o balancete do Poder Legislativo, referente a 

maio de 2018. Em seguida foi apresentado e incluído na 

Ordem do Dia para discussão e votação o Projeto de 

Resolução nº 001/2018. Na sequência foi apresentada a 

Moção nº 011/2018, de autoria de todos os vereadores, de 

Aplausos e Congratulações ao Fotógrafo Ronaldo Rios, a 

Secretaria Municipal de Educação e Seção de Meio 

Ambiente pela realização da exposição fotográfica da 

Avifauna Viradourense. Colocada a moção em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foram 

apresentadas 02 (duas) indicações de autoria do vereador 

Paulo Afonso Alves Bianchini, onde indica ao Prefeito 
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Municipal que: 1 - Conceda o nome do senhor Carlos 

Alberto Lenhari a um Prédio Via ou Logradouro Público; 2 - 

Conceda o nome do senhor Pedro Tonioli a um Prédio Via 

ou Logradouro Público. Na sequência foram apresentadas 

02 (duas) indicações de autoria do vereador Marcos Airton 

Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal que: 1- 

Conceda o nome do senhor Pedro Bidóia a um Prédio Via 

ou Logradouro Público; 2- Que seja plantada uma arvore 

em homenagem aos 96 anos da senhora Dulce Zamariolli 

Ilheo. Nenhum vereador fazendo uso da palavra livre, foi 

iniciada a ordem do dia e apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 050/2018, processo nº 228, que dispõe sobre 

a denominação de Vias públicas do Município de Viradouro 

como Anel Viário Altair Inocencio. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

051/2018, processo nº 229, que dispõe sobre a 

denominação de área de lazer como Praça Amadeu 

Machado Ferreira. 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 
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aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 052/2018, processo nº 230, 

que dispõe sobre a denominação de área de lazer como 

Praça Anésio Rocha. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

053/2018, processo nº 231, que dispõe sobre a 

denominação de Via Pública Municipal que especifica, 

como Via de Acesso ao Distrito Industrial Jerônimo 

Machado Ferreira. 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. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 054/2018, processo nº 232, 

que dispõe sobre o reconhecimento da titularidade do 

imóvel que se especifica, de propriedade do Município de 

Viradouro, e autoriza a regulamentação da nomenclatura 

utilizada em seu registro. 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 
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discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Resolução nº 

001/2018, processo nº 214, que institui o Diploma de Mérito 

Profissional Viradourense. 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 o vereador Erney Antônio de Paula disse que 

houve um aconselhamento por parte do Tribunal de Contas 

quanto a redução de custos com Títulos de Cidadania. 

Disse que o projeto prevê a concessão do Diploma de 

Mérito Profissional impresso em papel, o que irá gerar a 

redução dos gastos. Colocado o projeto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Iniciada a palavra livre para 

explicações pessoais o vereador Erney Antônio de Paula 

parabenizou o Prefeito Municipal pelos nomes escolhidos 

como patrono de logradouros públicos. Em seguida o 

Presidente disse que o projeto que instituiu o Diploma de 

Mérito Profissional irá resolver o problema de muitas 

pessoas que merecem homenagem, porém não se 

enquadram nas exigências de Cidadão Viradourense. Em 

seguida o vereador Marcos Airton Morasco sugeriu o Título 

de Cidadania ao senhor "Ismael da Força e Luz", que se 

enquadraria nas exigências. Em seguida foram 

apresentados outros casos passiveis de serem 
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homenageados com o Título de Cidadania Viradourense ou 

Diploma de Mérito Profissional. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

33ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

25ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 18 de junho de 2018. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 25ª 

(vigésima quinta) Sessão Extraordinária, do segundo 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, 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 

21h10min (vinte e uma horas e dez 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 

050/2018, processo nº 228, que dispõe sobre a 

denominação de Vias públicas do Município de Viradouro 

como Anel Viário Altair Inocêncio. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de 
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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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

051/2018, processo nº 229, que dispõe sobre a 

denominação de área de lazer como Praça Amadeu 

Machado Ferreira. 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. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 052/2018, processo nº 230, 

que dispõe sobre a denominação de área de lazer como 

Praça Anésio Rocha. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

053/2018, processo nº 231, que dispõe sobre a 

denominação de Via Pública Municipal que especifica, 

como Via de Acesso ao Distrito Industrial Jerônimo 

Machado Ferreira. O projeto recebeu pareceres favoráveis 

a sua tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento, bem como da assessoria jurídica 



145 
 

da Casa. Colocado o projeto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 054/2018, processo nº 232, 

que dispõe sobre o reconhecimento da titularidade do 

imóvel que se especifica, de propriedade do Município de 

Viradouro, e autoriza a regulamentação da nomenclatura 

utilizada em seu registro. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Resolução nº 

001/2018, processo nº 214, que institui o Diploma de Mérito 

Profissional Viradourense. 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. 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 


