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35ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
26ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 19 de julho de 2017.
Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 26º (vigésima sexta)
Sessão Extraordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura
da

Câmara

Municipal

de

Viradouro.

Presentes

os

vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme,
Erney Antônio de Paula, Julimar Pelizari, 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 19h10min (dezenove horas e
dez minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão,
vereador Julimar Pelizari efetuou

a leitura de versículo

bíblico, o vereador leu os seguintes versos: “Bem
aventurados os retos em seus caminhos que andam na
lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os
seus testemunhos, e que o buscam com todo o
coração." (Salmos 119; 1-2). 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 040/2017, processo nº 198/2017, que dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 241.647, 80 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos
e quarenta e sete reais e oitenta centavos). 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 por unanimidade dos
presentes. 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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36ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
27ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 19 de julho de 2017.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 27º (vigésima sétima)
Sessão Extraordinária, do primeiro ano da 17ª legislatura
da

Câmara

Municipal

de

Viradouro.

Presentes

os

vereadores Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme,
Erney Antônio de Paula, Julimar Pelizari, 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 19h25min (dezenove horas e
vinte e cinco 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 040/2017,
processo nº 198/2017, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 241.647, 80
(duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e
sete

reais

e

oitenta

centavos).

Foi

aprovado

por

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em

115

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 por unanimidade dos
presentes. 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

