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57ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

17ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 18 de novembro de 2019. 
 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 17ª (décima 

sétima) 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, 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 Marcos Airton Morasco 

solicitou ao vereador José Pedro Ribeiro de Souza a leitura 

de um versículo bíblico, que leu os seguintes versos: "O 

homem sábio é forte, e o homem de conhecimento 

consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a 

guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros. 

(Provérbios  24, 5-6). Em seguida o Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. No expediente do 
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dia foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 

04 (quatro) e 06 (seis) de novembro de  2019. Colocadas 

as atas em discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida, foi apresentado e incluído na 

Ordem do Dia, os projetos de Lei do Executivo nº 088/2019 

e projeto de lei complementar nº 005/2019. Em seguida foi 

apresentado o balancete do Poder Legislativo, referente a 

outubro de 2019. Na sequência foi apresentada indicação 

dos vereadores Edson Buganeme e Marcos Airton 

Morasco, onde indicam ao Prefeito Municipal o plantio de 

uma arvore em homenagem ao senhor Afonso Rosseto. 

Em seguida foi apresentada uma indicação assinada por 

todos os vereadores onde solicitam providências relativas a 

rodovia Pedro Carlos Flauzino. Iniciada a palavra livre o 

vereador José Pedro Ribeiro de Souza, justificou a 

indicação de melhorias na rodovia Pedro Carlos Flauzino. 

Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o projeto de Lei 

Complementar nº005/2019, processo nº 372/2019, que 

dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei 

Complementar nº 010/2005, de 13 de janeiro de 2005, 

Regime Próprio de Previdência. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini 

disse que o projeto visa adicionar  novas competências e 

atribuições, novas exigências para nomeação do cargo de 
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Diretor Superintendente de autarquia IMPREV, bem como 

a equiparação da referencia salarial dos demais diretores 

de autarquias. Disse que o projeto não estava 

acompanhado de impacto financeiro, porém  o mesmo foi 

apresentado durante a sessão. Colocado o projeto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 088/2019, 

processo nº 373/2019, que dispõe sobre autorização para 

concessão de Subvenção Social a Entidade Hospital e 

Maternidade São Vicente de Paulo e dá outras 

providências correlatas. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e 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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58ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

41ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 18 de novembro de 2019. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 41ª 

(quadragésima 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, 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 21h10min (vinte e uma horas e dez 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 

Complementar nº005/2019, processo nº 372/2019, que 

dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei 

Complementar nº 010/2005, de 13 de janeiro de 2005, 

Regime Próprio de Previdência. O projeto recebeu 
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pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 088/2019, processo nº 373/2019, que 

dispõe sobre autorização para concessão de Subvenção 

Social a Entidade Hospital e Maternidade São Vicente de 

Paulo e dá outras providências correlatas. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão e 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 


