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23ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

07ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 20 de maio de 2019. 
 
 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 07ª (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, Erney Antônio de Paula, 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 Gibran a leitura de um versículo 

bíblico leu os seguintes versos: "Todos os dias do 

oprimido são maus, mas o coração alegre é um 

banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do 

Senhor, do que um grande tesouro onde há 

inquietação. (Provérbios 15, 15-16). Em seguida o 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 
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Deus. No expediente do dia foram apresentadas as atas 

das sessões realizadas em 06 (seis) e 13 (treze) de maio 

de 2019. Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida foi apresentado e 

incluído na ordem do dia para discussão e votação o 

projeto de Lei do Executivo nº 041/2019, bem como o 

Projeto de Lei de Executivo 044/2018 após a concordância 

de todos os vereadores. Em seguida o Presidente informou 

que o Prefeito solicitou a devolução do Projeto de Lei 

Executivo nº 038/2019, para adequações. Na sequência foi 

apresentado e incluído na Ordem dia para discussão e 

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019. Em 

seguida foi encaminhado aos vereadores o Projeto de 

Resolução nº 001/2019, para analise e futura apreciação 

nos termos regimentais. Em seguida foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira, onde indica a instituição de uma Escola de futebol 

no município. Na sequência foi apresentada indicação de 

autoria do Presidente Marcos Airton Morasco onde indica 

ao Prefeito Municipal a instalação de redutor de velocidade 

em trecho da rua Tiradentes, bem como a execução de 

pequenos reparos no campo de Bocha do Município. 

Iniciada a palavra livre o vereador José Pedro Ribeiro de 

Souza indicou ao prefeito a instalação de uma lombo faixa 

na rua Espírito Santo, bem como o recapeamento do 
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referido trecho. Em seguida usou a palavra o vereador 

Edson Buganeme e disse que já apresentou indicação 

referente a reforma do Campo de Bocha em outra ocasião. 

Na sequência usou a palavra a vereadora Paula Mendes 

Guiselini e indicou que sejam tomadas providências quanto 

a lombo-faixa instalada em frente ao Marcelo Bikes na rua 

Silveiras. Disse que se um veículo parar antes da faixa não 

terá visão do cruzamento. Na sequência usou a palavra o 

vereador Erney Antônio de Paula e indicou ao Prefeito que 

estude a possibilidade de recapear as vicinais do 

município. Em seguida o vereador José Gibran requereu 

que sejam solicitadas informações ao Executivo 

questionando se há estudos em andamento prevendo 

reformas ou ampliação no Cemitério Municipal. Iniciada a 

Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 041/2019, processo nº 161/2019, que dispõe 

sobre a autorização ao Poder Executivo do Município de 

Viradouro a efetuar o empenho e pagamento de despesa 

relativa ao exercício anterior (2018), e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. 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 houve a prestação de serviços, 
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porém solicitou que seja oficiado o Poder Executivo 

questionando quais medidas foram tomadas quanto ao 

ocorrido. Colocado o projeto em votação, foi aprovado 

unanimidade. Na sequencia foi apresentada o projeto de lei 

do executivo n°044/2019, processo n°170/2019, que dispõe 

sobre a concessão de reajuste para fins de reposição da 

perda salarial dos Funcionários e Agentes Políticos da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do 

Município de Viradouro e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. 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 

unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº n°004/2019, processo n°165/2019, 

que aprova nos termos do Parecer do Tribunal de Contas 

do Estado, as contas do Poder Executivo do Município de 

Viradouro, referente ao exercício de 2016. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão, nenhum vereador fez 

uso da palavra. Nos termos do artigo 251 do Regimento 

Interno da Casa procedeu-se votação nominal. Iniciada a 

votação os vereadores digiram-se à tribuna proferindo os 
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votos os vereadores: Eder Rodrigues de Oliveira - 

favorável, Edson Buganeme - favorável, Edson Luiz Maria 

Tavares - favorável, Erney Antônio de Paula - favorável, 

José Gibran - favorável, José Pedro Ribeiro de Souza - 

favorável, Marcos Airton Morasco - favorável, Paula 

Mendes Guiselini - favorável e Paulo Afonso Alves 

Bianchini - favorável. Computados os votos o presidente 

declarou aprovado o projeto 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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24ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

17ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 20 de maio de 2019. 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e 

dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 17ª (décima sétima) 

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 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 

do Executivo nº 041/2019, processo nº 161/2019, que 

dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo do 

Município de Viradouro a efetuar o empenho e pagamento 
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de despesa relativa ao exercício anterior (2018), e dá 

outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial. 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 unanimidade. Na sequencia foi 

apresentada o projeto de lei do executivo n°044/2019, 

processo n°170/2019, que dispõe sobre a concessão de 

reajuste para fins de reposição da perda salarial dos 

Funcionários e Agentes Políticos da Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo do Município de Viradouro e dá 

outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial. 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 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 


