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24ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

07ª Sessão Ordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 21 de maio de 2018. 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2018 (dois mil 

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

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 07ª 

(sétima) Sessão Ordinária, do segundo ano da 17ª 

legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes 

os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson 

Bugamene, 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, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min 

(vinte horas e quinze minutos) o Presidente da Câmara e 

da Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou a vereadora 

Paula Mendes Guiselini a leitura de um versículo bíblico, a 

vereadora leu os seguintes versos: "Mas eu confio em ti, 

Senhor, e digo: "Tu és o meu Deus". 

O meu futuro está nas tuas mãos; livra-me dos meus 

inimigos e daqueles que me perseguem. 
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Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo; salva-

me por teu amor leal. 

" (Salmos 31,14-16). Em seguida o Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na sequência 

foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 07 

(sete) e 10 (dez) de maio de 2018. Colocadas a atas em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 

Em seguida foi apresentado e incluído na ordem do dia 

para discussão e votação os Projetos de Lei do Executivo 

nº041 e nº043 de 2018. Em comum acordo entre todos os 

vereadores também foi incluído na ordem do dia para 

discussão e votação o Projeto de Lei do Executivo nº 

044/2018. Em seguida foi lido ofício encaminhado pelo 

Poder Executivo, acusando a liberação de emenda 

parlamentar, de autoria do Deputado Federal Arlindo 

Chinaglia no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais), destinada a aquisição de uma ambulância. Na 

sequência foi lido ofício recebido do Ministério da 

Educação, informando repasse financeiro ao município. Foi 

lido também ofício recebido da Caixa Econômica Federal 

informando a liberação de recursos ao município. Na 

sequência foi lido ofício recebido da Secretaria de 

Segurança Publica do Estado de São Paulo em resposta a 

Moção de Apelo contra o fechamento do Plantão policial no 

município. Em seguida foi apresentada a Moção nº 
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009/2018, de autoria do vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira, de aplausos e congratulações a equipe de Futsal 

de Viradouro pela conquista do terceiro lugar da 34º Taça 

EPTV de FUTSAL. Colocada a Moção em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência 

foram apresentadas 03 (três) indicações de autoria do 

vereador Marcos Airton Morasco, onde indica ao Prefeito 

municipal a poda preventiva das árvores do cemitério, que 

sejam plantadas árvores em homenagem aos senhores 

Pedro Costa e João Batista Teixeira. Na sequência foram 

apresentadas duas indicações de autoria do vereador Eder 

Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito municipal 

que sejam providenciados enfeites em homenagem a 

Seleção Brasileira durante a copa do mundo, bem como a 

instalação de lombofaixas e placas de embarque e 

desembarque de alunos em escolas do município. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja implantado o programa de saúde bucal na rede 

municipal de ensino. Em seguida foi apresentada indicação 

de autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini, onde 

indica ao Prefeito Municipal que seja realizada limpeza, 

conservação e manutenção da Praça Antônio Giglio. Foi 

apresentada ainda indicação de autoria do Presidente, 

onde indica a ao Prefeito Municipal estudos quanto a 
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instalação de semáforos no município. Iniciada a palavra 

livre a vereadora Paula Mendes Guiselini parabenizou as 

indicações apresentadas, bem como a moção apresentada 

pelo vereador Eder Rodrigues de Oliveira. Em seguida 

justificou sua indicação, alegou ser pedido de moradores 

da região. Porém, disse que a limpeza da Praça Antônio 

Giglio já foi realizada, restando somente o conserto da 

sarjeta, evitando assim o acúmulo de água no local. Na 

sequência usou a palavra o vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira e parabenizou e agradeceu a equipe do Futsal de 

Viradouro, a Divisão Municipal de Esportes, ao Prefeito 

Municipal e a torcida viradourense pela dedicação e 

empenho na conquista do terceiro lugar na 34º Taça EPTV 

de Fustal. Em seguida o Presidente também parabenizou 

todos os envolvidos na conquista do terceiro lugar na Taça 

EPTV 2018. Iniciada a ordem do dia, foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 043/2018, processo nº 

189/2018, que dispõe sobre autorização ao Poder 

Executivo Municipal a celebrar Termo de Convênio com 

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e 

Inovação; da Fundação Universidade Virtual do Estado de 

São Paulo - Univesp, objetivando a conjugação de esforços 

com vista ao desenvolvimento, à expansão e a 

universalização do acesso ao ensino superior público do 
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Estado de São Paulo, 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, bem como da 

assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

044/2018, processo nº 202/2018, que dispõe sobre a 

alteração na Lei nº 3.461, de 08 de março de 2018. 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, 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 

041/2018, processo nº 187/2018, que dispõe sobre a 

alteração de dispositivos da Lei Municipal nº 2.441, de 05 

de dezembro de 2006. 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. 

Iniciada a palavra livre para explicações pessoais o 
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vereador Eder Rodrigues de Oliveira registrou a 

importância do "Branco massagista" na conquista da Taça 

EPTV de futsal. 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 
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25ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

19ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 21 de maio de 2018. 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2018 (dois mil 

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

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 19ª 

(décima nona) Sessão Extraordinária, do segundo ano da 

17ª legislatura da Câmara Municipal de Viradouro. 

Presentes os vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, 

Edson Bugamene, 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, 

Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 

21h15min (vinte e uma horas e quinze 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 do 

Executivo nº 043/2018, processo nº 189/2018, que dispõe 

sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a celebrar 

Termo de Convênio com Estado de São Paulo, por meio da 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciências, 

Tecnologia e Inovação; da Fundação Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo - Univesp, objetivando a 

conjugação de esforços com vista ao desenvolvimento, à 

expansão e a universalização do acesso ao ensino superior 

público do Estado de São Paulo, 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, bem como da 

assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

044/2018, processo nº 202/2018, que dispõe sobre a 

alteração na Lei nº 3.461, de 08 de março de 2018. 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, 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 

041/2018, processo nº 187/2018, que dispõe sobre a 

alteração de dispositivos da Lei Municipal nº 2.441, de 05 

de dezembro de 2006. O projeto recebeu pareceres 
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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 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 


