224

65ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
47ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 15 de dezembro de 2017.
Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede

da

Câmara

Municipal,

realizou-se

a

47ª

(quadragésima sétima) 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 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
14h10min (quatorze horas e dez minutos) o Presidente da
Câmara e da Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao
vereador Erney Antônio de Paula a leitura de um versículo
bíblico, o vereador leu os seguintes versos: “Portanto, meus
amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no
Senhor" (1 Coríntios 15:58). Em seguida o Presidente

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada
a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do
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Executivo nº 069/2017, processo nº 357/2017, que dispõe
sobre a abertura de Crédito Suplementar Especial no valor
de R$ 2.593.792,49 (dois milhões, quinhentos e noventa e
três mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e
nove centavos). Colocado em votação o pedido para que o
projeto tramite em Regime de Urgência Especial, foi
aprovado por unanimidade. 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 o vereador Erney Antônio de Paula disse ter
assistido no Jornal da Globo muitos municípios que não
estão conseguindo honrar a folha de pagamento. Em
seguida parabenizou o Prefeito por conseguir cumprir os
compromissos na administração mesmo com a crise que
afeta o país. Finalizou parabenizando o Presidente pelo
excelente trabalho desenvolvido. Em seguida o Presidente
abriu a palavra para os que os vereadores apresentem
suas considerações sobre o exercício de 2017. Na
sequência a vereadora Paula Mendes Guiselini disse
concordar com as palavras do vereador Erney Antônio de
Paula, e que os servidores devem ser priorizados, pois
atrás dos servidores existem suas famílias. Disse torcer
para

que

2018

seja

um

ano

melhor.

Finalizou

parabenizando o trabalho desenvolvido pelos vereadores e
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pelo Prefeito, desejando a todos um feliz natal e um
prospero ano novo. Em seguida usou a palavra o vereador
Edson Buganeme

agradecendo e parabenizando os

vereadores pelo trabalho desenvolvido durante o ano. Em
seguida anunciou que foi liberada uma emenda pelo
Deputado Rafael Silva no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) para aquisição de uma ambulância,
fruto de seu trabalho como parlamentar. Em seguida usou
a palavra o vereador Eder Rodrigues de Oliveira e
agradeceu aos vereadores e servidores pelo trabalho
desempenhado. Finalizou desejando a todos um feliz natal
e um próspero ano novo. Em seguida o Presidente que
agradeceu a todos os vereadores pela compreensão e
apoio durante seu primeiro ano na presidência. Agradeceu
também aos servidores da Casa pelo apoio e dedicação.
Em seguida desejou a todos um feliz natal e um prospero
ano novo. Finalizou parabenizando o Prefeito e a primeira
dama pelo trabalho exemplar desenvolvido. Colocado o
projeto em 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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66ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
48ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 15 de dezembro de 2017.

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede

da

Câmara

Municipal,

realizou-se

a

48ª

(quadragésima oitava) 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 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
14h30min (quatorze horas e trinta 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
069/2017, processo nº 357/2017, que dispõe sobre a

228

abertura de Crédito Suplementar Especial no valor de R$
2.593.792,49 (dois milhões, quinhentos e noventa e três
mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e nove
centavos). Colocado em votação o pedido para que o
projeto tramite em Regime de Urgência Especial, foi
aprovado por unanimidade. 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

