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01ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

01ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, aos 09 de janeiro de 2017. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 01ª (primeira) 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, Julimar Pelizari, Marcos Airton Morasco, Paula 

Mendes Guiselini e Paulo Afonso Alves Bianchini, 

presentes também os servidores Flávio Luis Baião 

Pontes Gestal, Elena Maria de Almeida Barbieri, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 19h14min 

(dezenove horas e quatorze) o Presidente da Câmara e 

da Sessão, vereador Julimar Pelizari solicitou ao 

vereador Erney Antônio de Paula leitura de um versículo 

bíblico, o vereador leu os seguintes versos: "Se vós 

estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem 

em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será 

feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito 

fruto; e assim sereis meus discípulos. Como o pai me 

amou, também eu vos amei a vós; permanecei no 
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meu amor. " João 15: 07-09. Na sequência o senhor 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 

Deus. Inicialmente o Presidente convidou o vereador 

Edson Luiz Maria Tavares, empossado em 03 de janeiro, 

para nos termos do § 1º do Inciso II, do artigo 7º do 

Regimento Interno da Casa prestar juramento na tribuna. 

Na sequência deu-se a composição das Comissões. O 

Presidente informou que em 03 de janeiro, foi realizada 

reuniões de lideres e em comum acordo foram escolhidos 

os membros das comissões. O Presidente determinou a 

leitura da ata da reunião que revelou a seguinte 

composição: Comissão de Justiça e Redação Presidente 

Erney Antônio de Paula, membros Paula Mendes 

Guiselini e Edson Buganeme, Suplentes José Gibran, 

Marcos Airton Morasco e Eder Rodrigues de Oliveira; 

Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, 

Presidente Marcos Airton Morasco, membros Edson Luiz 

Maria Tavares e Paulo Afonso Alves Bianchini, Suplentes 

Eder Rodrigues de Oliveira, Paula Mendes Guiselini e 

Erney Antônio de Paula; Comissão de Obras,Serviços 

Públicos e Atividades Gerais, Presidente Eder Rodrigues 

de Oliveira, membros José Gibran e Marcos Airton 

Morasco, Suplentes Paulo Afonso Alves Bianchini, Edson 

Luiz Maria Tavares e Edson Buganeme. Foram definidas 

ainda as lideranças de partidos: PTB - Edson Buganeme, 
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PSD - Marcos Airton Morasco, PSDB - Paula Mendes 

Guiselini e PPS - Erney Antônio de Paula. Em seguida o 

Presidente informou que o Projeto de Lei do Executivo nº 

069/2016, foi retirado de pauta a pedido do Poder 

Executivo e, encaminhou aos vereadores o Projeto de 

Resolução nº 001/2017, a fim de ser apreciado 

oportunamente. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado 

o Projeto de Lei do Executivo nº068/2016, processo nº 

419/2016, que dispõe sobre alterações de dispositivos 

das Leis Financeiras do Município de Viradouro e dá 

outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida 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 

Executivo nº001/2017, processo nº 001/2017, que dispõe 

sobre a concessão de diárias aos servidores públicos 

municipais ocupantes do cargo de motorista e dá outras 

providências. Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida o projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto 
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em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº002/2017, processo nº 004/2017, que dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor 

de R$ 41.460,59 (quarenta e um mil, quatrocentos e 

sessenta reais e cinquenta e nove centavos). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida 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 Executivo nº003/2017, 

processo nº 005/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 320.000,00 

(trezentos e vinte mil reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida 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 Executivo nº004/2017, 

processo nº 006/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.333.885,76 
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(hum milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida 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 

Executivo nº005/2017, processo nº 007/2017, que dispõe 

sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial no valor 

de R$ 1.290.724,53 (hum milhão, duzentos e noventa mil, 

setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três 

centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida 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 Executivo 

nº006/2017, processo nº 008/2017, que dispõe sobre a 

reabertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

5.690.78 (cinco mil, seiscentos e noventa reais e setenta 

e oito centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida o projeto recebeu pareceres 
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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 

Executivo nº007/2017, processo nº 009/2017, que dispõe 

sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial no valor 

de R$ 55.860,14 (cinquenta e cinco mi, oitocentos e 

sessenta reais e quatorze centavos). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida 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 Executivo nº008/2017, 

processo nº 010/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.408.491,86 

(hum milhão, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e 

noventa e um reais e oitenta e seis centavos). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida 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 
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apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº009/2017, 

processo nº 011/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 15.858,92 

(quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa 

e dois centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida 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 

Executivo nº010/2017, processo nº 012/2017, que institui 

o programa Alimenta Viradouro e dá outras providências. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o 

projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão 

o vereador Erney Antônio de Paula e cumprimentou o 

Prefeito Municipal e seu Vice, pelos projetos enviados à 

Casa, em especial este, que garante a alimentação das 

famílias carentes do município, nos tempos de crise e 

grande desemprego. Colocado o projeto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente 

agradeceu o apoio dos servidores da Casa, pelo apoio 
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prestado durante a primeira semana de sua gestão. 

Agradeceu ainda a todos os vereadores pela sessão 

tranquila que se encerra. Finalmente agradeceu a 

presença da população que acompanhava a sessão no 

auditório da Casa. Nada mais havendo para a Ordem do 

Dia 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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02ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

02ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da 
 

17ª Legislatura, aos 09 de Janeiro de 2017. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mil e 

dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 02ª (segunda) 

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, Marcos Airton 

Morasco, Paula Mendes Guiselini e Paulo Afonso Alves 

Bianchini, presentes também os servidores Flávio Luis 

Baião Pontes Gestal, Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 

20h00min (vinte horas) 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 

nº068/2016, processo nº 419/2016, que dispõe sobre 

alterações de dispositivos das Leis Financeiras do 

Município de Viradouro e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida o 
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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 Executivo nº001/2017, 

processo nº 001/2017, que dispõe sobre a concessão de 

diárias aos servidores públicos municipais ocupantes do 

cargo de motorista e dá outras providências. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida 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 Executivo nº002/2017, 

processo nº 004/2017, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 41.460,59 

(quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e 

cinquenta e nove centavos). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida 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 
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apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº003/2017, 

processo nº 005/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 320.000,00 

(trezentos e vinte mil reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida 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 Executivo nº004/2017, 

processo nº 006/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.333.885,76 

(hum milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e e 

oitenta e cinco reais). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida 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 

Executivo nº005/2017, processo nº 007/2017, que dispõe 

sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial no valor 

de R$ 1.290.724,53 (hum milhão, duzentos e noventa mil, 

setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três 
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centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida 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 Executivo 

nº006/2017, processo nº 008/2017, que dispõe sobre a 

reabertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

5.690.78 (cinco mil, seiscentos e noventa reais e setenta 

e oito centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida 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 

Executivo nº007/2017, processo nº 009/2017, que dispõe 

sobre a reabertura de Crédito Adicional Especial no valor 

de R$ 55.860,14 (cinquenta e cinco mi, oitocentos e 

sessenta reais e quatorze centavos). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
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Orçamento. Colocado o projeto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº008/2017, 

processo nº 010/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.408.491,86 

(hum milhão, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e 

noventa e um reais e oitenta e seis centavos). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em regime de urgência especial. Em seguida 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 Executivo nº009/2017, 

processo nº 011/2017, que dispõe sobre a reabertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 15.858,92 

(quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa 

e dois centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramite em regime de urgência 

especial. Em seguida 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 

Executivo nº010/2017, processo nº 012/2017, que institui 
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o programa Alimenta Viradouro e dá outras providências. 

Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o 

projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida 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 mais 

havendo para a Ordem do Dia foi encerrada a sessão e 

lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme 

segue devidamente assinada. 

 

Presidente 

1º Secretário                                          2º Secretário 


