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34ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

11ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 19 de agosto de 2019. 
 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 11ª (décima 

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 Gibran, José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos 

Airton Morasco, Paulo Afonso Alves Bianchini, 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 Eder Rodrigues de Oliveira, a leitura 

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

diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por 

nós, quem será contra nós?" (Romanos 08, 31). 

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 05 (cinco) 

e 14 (quatorze) de agosto de 2019. Colocadas as atas em 
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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 067 e 068 de 2019. Em seguida foi 

apresentado e colocado a disposição dos vereadores o 

balancete da receita e da despesa do Poder Executivo 

referente julho de 2019. Em seguida foi apresentado e 

colocado a disposição dos vereadores o balancete da 

receita e da despesa do Poder Legislativo referente julho 

de 2019. Na sequência foram apresentadas 03 três 

indicações de autoria do vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira, onde indica ao Prefeito Municipal que seja criado o 

programa professor inovador e o programa Saúde nas 

Creches, bem como que fosse concedido o nome do 

senhor Santos Treviso a um prédio, via ou logradouro 

público. Na sequência foram apresentadas duas indicações 

de autoria do vereador Erney Antônio de Paula onde indica 

ao Prefeito municipal que sejam implantadas ações de 

atendimento especializado em saúde do servidor público e 

que seja instituída a semana de orientação sobre o primeiro 

emprego nas escolas públicas. Em seguida foram 

apresentadas 03 (três) indicações de autoria da 

Presidência onde indica ao Prefeito Municipal plantio de 

árvores em homenagem a senhora Hideko Warizaya e 

Yvone Bampa Beato, e que conceda o nome do senhor 

Antônio Gonçalves a um prédio, via ou logradouro público. 
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Em seguida foi apresenta 1 (uma) indicação de autoria do 

vereador Paulo Afonso Alves Bianchini onde indica ao 

Prefeito Municipal a instalação de redutores de velocidade 

na estrada vicinal José Câmara. Nenhum vereador 

utilizando-se da palavra livre foi iniciada a Ordem do Dia e 

apresentado o apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 067/2019, processo nº 258/2019, que autoriza o 

município de Viradouro a firmar convênio com Hospital e 

Maternidade São Vicente de Paulo. 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. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 068/2019, processo nº 259/2019, que 

extingue 05 (cinco) cargos vagos de auxiliar de serviços e 

cria 05 (cinco) cargos de Serviços Braçais, no quadro geral 

de servidores do Poder Executivo do Município de 

Viradouro. 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. 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 

1º Secretário   2º Secretário 
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35ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

25ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 19 de agosto de 2019. 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019 (dois 

mil e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 25ª (vigésima 

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 Gibran, José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos 

Airton Morasco, Paulo Afonso Alves Bianchini, 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 

21h00min (vinte e uma horas) 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 e 

apresentado o apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 067/2019, processo nº 258/2019, que autoriza o 

município de Viradouro a firmar convênio com Hospital e 

Maternidade São Vicente de Paulo. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 
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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 068/2019, processo nº 259/2019, que 

extingue 05 (cinco) cargos vagos de auxiliar de serviços e 

cria 05 (cinco) cargos de Serviços Braçais, no quadro geral 

de servidores do Poder Executivo do Município de 

Viradouro. 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. 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 

 

 1º Secretário                 2º Secretário 


