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25ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
18ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 29 de maio de 2017.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 18º (décima
oitava) 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, José Gibran, Julimar
Pelizari, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso Alves
Bianchini e 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
20h15min (vinte horas e quinze minutos) o Presidente da
Câmara e da Sessão, vereador Julimar Pelizari leu os
seguintes versos da bíblia: “Humilhai-vos, pois, debaixo
da potente mão de Deus, para que seu tempo vos
exalte. Lançando sobre ele toda vossa ansiedade, por
que ele tem cuidado de vós". (1 Pedro 05, 06-07). Em
seguida o Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Iniciada a Ordem do dia foi apresentado
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o Projeto de Lei do Legislativo nº 030/2017, processo nº
150/2017, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 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. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Legislativo nº 031/2017, processo nº 151/2017, que
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 299.038,67 (duzentos e noventa e nove mil,
trinta e oito reais e sessenta e sete 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. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº
032/2017, processo nº 154/2017, que dispõe sobre a
criação do cargo efetivo de Auditor Fiscal Municipal. 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
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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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26ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
19ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 29 de maio de 2017.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2017 (dois
mil e dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 19º (décima
nona) 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, José Gibran, Julimar
Pelizari, Marcos Airton Morasco, Paulo Afonso Alves
Bianchini e 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
20h50min (vinte horas e cinquenta 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 Legislativo nº
030/2017, processo nº 150/2017, que dispõe sobre a
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abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais). 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. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 031/2017,
processo nº 151/2017, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 299.038,67
(duzentos e noventa e nove mil, trinta e oito reais e
sessenta e sete 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. Em seguida foi
apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 032/2017,
processo nº 154/2017, que dispõe sobre a criação do cargo
efetivo de Auditor Fiscal Municipal. 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. Nada
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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

