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13ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

03ª Sessão Ordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, em 20 de março de 2017. 

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 03º (terceira) Sessão 

Ordinária, do primeiro 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 Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Valéria de 

Fátima Bidóia Valverde, Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Diogo Ricardo Costa, Lucas Henrique Nunes e Paulo 

Renato Zamariolli, às 20h14min (vinte horas e quatorze 

minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador 

Julimar Pelizari solicitou ao servidor Lucas Henrique Nunes 

a leitura de um versículo bíblico, o servidor leu os seguintes 

versos: “Disse-me ainda: Não Seles as palavras da 

profecia deste livro; porque próximo está o tempo. 

Quem é injusto, faça injustiça ainda: e que está sujo, 

suje-se ainda; e quem é justo, faça a justiça ainda; e 

quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho 



43 
 

e esta comigo a minha recompensa, para retribuir a 

cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, 

o primeiro e o derradeiro, o principio e o fim." 

(Apocalipse 22: 10-13). Em seguida o Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em seguida 

foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 06 

(seis) e 13 (treze) de março do corrente ano. Colocadas as 

atas em discussão e votação foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o balancete da 

receita e da despesa do Poder Executivo referente a 

fevereiro de 2017, que foi encaminhado à secretaria e 

colocado a disposição dos senhores vereadores. Na 

sequência foi apresentado o Relatório do Controle Interno 

do Poder Executivo refrente ao 3º quadrimestre de 2016, 

que foi encaminhado à secretaria e colocado a disposição 

dos senhores vereadores. Em seguida foram apresentados 

os Projetos de Lei do Executivo nº 022 e 023 de 2017. Em 

seguida foi lido ofício recebido do Poder Executivo 

informando o cronograma das festividades do aniversário 

do município. Em seguida foi lido ofício recebido do Poder 

Executivo encaminhando cópia de emenda parlamentar 

destinada a Viradouro pelo Deputado Federal Arlindo 

Chinaglia. Em seguida lido ofício recebido da Assembleia 

Legislativo do Estado de São Paulo, onde o Deputado 

Estadual Itamar Borges parabeniza Viradouro por seu 
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aniversário. Foi lido também convite recebido da Igreja 

Batista de Viradouro, convidando os vereadores para culto 

cívico. Em seguida foi apresentado o Abaixo Assinado de 

autoria dos moradores da rua Chicrala Assef, solicitando 

providências do transito da região. Na sequência foi 

apresentada a Moção nº 005/2017, de autoria da 

presidência, de Aplausos e Congratulações ao Coronel PM 

Humberto Gouvêa Figueiredo pelos relevante serviços 

prestados ao povo de Viradouro. Colocada a moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foram apresentadas 03 (três) 

indicações de autoria do vereador Paulo Afonso Alves 

Bianchini, onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

fornecido café da manhã para os pacientes que viajam a 

outro município para tratamento médico; Que tome 

providência no sentido de aterrar trecho da estrada vicinal 

rural no bairro do Pantaninho; e que sejam realizados 

reparos no asfalto da Rodovia Durval Marçal Vieira. Em 

seguida foi apresentada indicação de autoria do vereador 

Eder Rodrigues de Oliveira onde indica ao Prefeito 

Municipal a realização de exame clinico nos alunos da rede 

municipal de ensino que pratiquem atividade física. Iniciada 

a palavra livre o vereador Erney Antônio de Paula disse 

que foi procurado por moradores da rua Carlos Gomes 

solicitando a implantação de galerias de água pluvial. Em 
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seguida solicitou o envio de ofício ao Deputado Federal, 

Arlindo Chinaglia em agradecimento pela verba destinada 

ao município. Na sequência usou a palavra o vereador 

José Gibran e comentou sobre as fortes chuvas que 

atingiram a cidade no último sábado. Disse que foram 

cerca de 150 milímetros de chuva em uma hora, causando 

muitos estragos na zona rural, especialmente no leito do 

córrego do banharão. Em seguida registrou sua 

solidariedade com as famílias que perderam seus bens em 

Viradouro, bem como em Terra Roxa. Finalizou registrando 

com pesar o falecimento de pessoas que em muito 

contribuíram com Viradouro e deixaram bons exemplos: 

Adriano Nadalin ( Adriano da bicicletaria), Antônio Rubens 

Rodrigues (Tunim Maozinha), Maria Aparecida Zancheta e 

Clarinda Cravo Roxo. Em seguida usou a palavra o 

vereador Paulo Afonso Alves Bianchini que apresentou 

indicação verbal ao Prefeito Municipal para que concerte a 

iluminação da Praça Francisco Braga. Em seguida usou a 

palavra o vereador Eder Rodrigues de Oliveira e 

parabenizou as indicações do vereador Paulo Afonso Alves 

Bianchini, em especial a indicação referente ao 

fornecimento de café da manhã para pacientes que viajam 

para outros municípios. Em seguida justificou e comentou a 

importância sua indicação referente a realização de 

exames em alunos que praticam atividade física. Na 
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sequência usou a palavra a vereadora Paula Mendes 

Guiselini e parabenizou a indicação do vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchinini referente ao fornecimento de café 

da manhã aos paciente que viajam a outros municípios 

para realização de tratamento médico. Disse estar 

trabalhando no projeto da Casa de Apoio aos pacientes 

que se tratam em Barretos e conta com o apoio de todos os 

vereadores. Finalizou parabenizando o município de 

Viradouro por seus 99 (noventa e nove) anos de 

emancipação política. Em seguida usou a palavra o 

vereador Edson Luiz Maria Tavares, e disse que o projeto 

citado pela vereadora Paula Mendes Guiselini, já teve início 

no mandato do ex-prefeito Paulo Camilo Guiselini. Em 

seguida o Presidente parabenizou os vereadores Paulo 

Afonso Alves Bianchini e Eder Rodrigues de Oliveira pelas 

indicações apresentadas. Agradeceu também o Prefeito 

Municipal pela maneira exemplar que vem conduzindo o 

município. Finalizando, parabenizou a população e o 

município pelos 99 (noventa e nove) anos de emancipação 

política. Iniciada a Ordem do dia foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 022/2017, processo nº 072/2017, 

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 



47 
 

bem como da assessoria jurídica da Casa. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 023/2017, processo nº 073/2017, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 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, 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 1º ano da 
 

17ª Legislatura, em 20 de março de 2017. 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

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

Sessão Extraordinária, do primeiro 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 Flávio Luis Baião Pontes Gestal, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Elena Maria de Almeida 

Barbieri, Diogo Ricardo Costa, Lucas Henrique Nunes e 

Paulo Renato Zamariolli, às 21h00min (vinte e uma horas) 

o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador Julimar 

Pelizari declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. 
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Iniciada a Ordem do dia foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 022/2017, processo nº 072/2017, que dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 11.000,00 (onze mil reais). 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. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

023/2017, processo nº 073/2017, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 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, foi encerrada a sessão e lavrada a presente 

ata, que após lida e achada conforme segue devidamente 

assinada.  

Presidente 

 

1º Secretário                               2º Secretário 

 


