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60ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

16ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 19 de novembro de 2018. 
 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2018 (dois 

mil e dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador 

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

16ª (décima sexta) 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 e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte horas e quinze 

minutos) o presidente da Câmara e da sessão, vereador 

Julimar Pelizari solicitou ao vereador José Gibran a leitura 

de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes 

versos: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra 

torpe,mas só a que for boa para promover a edificação, 

para que dê graça aos que a ouvem. (Efésios 4,4-29). 

Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a 
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proteção de Deus. No expediente foram apresentados os 

Balancetes do Executivo e Legislativo da receita e Despesa 

do mês de outubro de 2018, que foram encaminhados ás 

Comissões para apreciação. Na sequencia foi apresentada 

a ata da sessão realizada em 05 (cinco) de novembro de 

2018. Colocada a ata em discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida foram apresentados e 

incluídos na ordem do dia para discussão e votação os 

Projetos de Lei do Executivo nº085, 086 e 087 de 2018. Na 

sequência foram encaminhadas ao Executivo um total de 6 

(seis) indicações de autoria dos vereadores Eder Rodrigues 

de Oliveira, Marcos Airton Morasco e Paula Mendes 

Guiselini Zacarin. Após a leitura, iniciou a palavra livre a 

vereadora Paula Mendes Guiselini parabenizou todas as 

indicações, disse ter achando bem interessante a indicação 

do vereador Eder sobre o agendamento online, disse que 

vai beneficiar tanto para o agendamento como para os 

munícipes. Agradeceu aos nobres vereadores pela 

indicação que fez para o senhor Nicanor José Nogueira, 

que veio a falecer no dia 14 do corrente mês. Falou sobre o 

recapeamento asfáltico da rua Gabriel Rodrigues de 

Amorim, em seguida mostrou no telão as fotos para que 

sejam enviadas ao Prefeito Municipal para ver o que pode 

ser feito no local, disse ainda que talvez não seja só o 

recapeamento, talvez tenha que colocar galeria, então 
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precisa que um engenheiro vá até o local pra ver o que 

realmente precisa ser feito. O vereador Erney Antônio de 

Paula usou a palavra e cumprimentou todos os vereadores 

pelas indicações, falou sobre as palavras da vereadora 

Paula Mendes Guiselini Zacarin, disse que gostaria que 

estas indicações chegassem até o senhor prefeito e que 

fossem vistas com carinho. Falou sobre as palavras da 

vereadora Paula sobre o recapeamento e que ela esta 

disposta ajudar na capitação dos recursos, que chegou a 

hora de bater na porta dos deputados para estar 

reivindicando verbas para o nosso município, porque as 

emendas começam a ser pedidas a partir do ano que vem. 

Disse que teve a oportunidade de estar falando com a 

deputada Beth Sahão sobre as verbas para o nosso 

município. Falou sobre a indicação do vereador Eder 

solicitando a instalação do semáforo e parabenizou pelo 

reforço da indicação. Disse ainda que o senhor João 

Balieiro conversou com ele sugeriu um projeto para se 

colocar um semáforo na esquina da lotérica devido o 

movimento, o vereador respondeu que não é da alçada dos 

vereadores e tem que partir do poder executivo. Falou 

sobre suas indicações que na época em que foi prefeito, o 

atual prefeito José Lopes tinha feito um programa de cestas 

de material de construção para famílias carentes do 

município e recorda que muitas famílias foram beneficiadas 
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e não sabe por que derrepente esse programa foi 

encerrado. Gostaria também que a indicação que fez 

solicitando a isenção de cinqüenta por cento no IPTU para 

as famílias que tem alguém com câncer, gostaria que o 

prefeito desse uma olhada com carinho com a possibilidade 

de estar implantando em nosso município. O vereador 

Marcos Airton Morasco usou a palavra e falou que o 

acessor da deputada Márcia Lia ligou e falou que a 

deputada tinha mandado cento e cinqüenta mil e que o 

prefeito pediu que fosse destinado pra saúde. Iniciada a 

Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei Executivo 

nº 085/2018, processo 399/2018, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei Executivo nº 086/2018, processo 400/2018, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 

Especial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 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. Na sequência foi 
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apresentado o Projeto de Lei Executivo nº 087/2018, 

processo 402/2018, que autoriza o município de Viradouro 

a celebrar Convênio de Cooperação técnica com a União, 

representada pela Superintendência da Receita Federal da 

8º Região Fiscal. 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. Foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2018, 

processo nº 406/2018, concede ao Sr. Ednildo Foresto 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 e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Foi apresentado o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 012/2018, processo nº407/2018, concede ao 

Sr. Jorge Massao Tanizaki o título de Cidadão 

Viradourense. 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. Iniciada a palavra 

livre para explicações pessoais, o Presidente agradeceu a 

presença de todos, e parabenizou todos os vereadores 

pelas indicações. O presidente comentou sobre uma 

pergunta que fizeram pra ele durante a semana sobre 
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porque indicação e não projeto, explicou que não são todos 

os projetos que o vereador pode fazer porque pode ter 

custo, onde o vereador faz a indicação baseada como se 

fosse um projeto e leva até o prefeito, quanto aos projetos 

feito por aqui não chega até o prefeito. Parabenizou a todos 

da Igreja Batista onde teve um encontro com crianças, que 

passaram o dia e dormiram ficando até o domingo, disse 

ainda que o carinho que eles tem com as crianças é muito 

grande e a forma como que eles conduzam essas crianças 

e a gente em casa percebe o desempenho da criança 

quando chega em casa explicando e conversando sobre 

tudo que aconteceu, é muito gratificante. Não havendo 

mais nada, 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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61ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

46ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 05 de novembro de 2018. 

 

Aos 5 (cinco) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e 

dezoito), Ano do Centenário, no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 43ª 

(quadragésima terceira) 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 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 21h19min (vinte uma horas e 

dezenove 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 Executivo nº 082/2018, 

processo 383/2018, que dispõe sobre a criação e 
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denominação de Via Pública Municipal que se especifica, 

como Viela Armando Ribas. Foi aprovado por unanimidade 

o pedido para que o projeto tramite 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei Executivo nº 

083/2018, processo 384/2018, que dispõe sobre a 

alteração em dispositivos da Lei Municipal nº 2.969, de 16 

de agosto de 2011, que criou a Divisão Municipal de 

Trânsito e Segurança do Trabalho e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite 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. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei Executivo nº 084/2018, 

processo 386/2018, que dispõe sobre a alteração no art. 2º 

da Lei Municipal nº 2.775, de 20 de maio de 2009, que cria 

o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo. Foi aprovado 

por unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a 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. Não havendo mais nada na ordem dia, foi 

encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após lida 

e achada conforme segue devidamente assinada.  

 

Presidente 

 

1º Secretário             2º Secretário 
 

 

 


