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33ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

23ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, 14 de agosto de 2019. 
 
 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil 

e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 23ª (vigésima terceira) 

Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos 

Airton Morasco, Paulo Afonso Alves Bianchini, presentes 

também os servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Lucas Henrique Nunes, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, 

Diogo Ricardo Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 

17h35min (dezessete horas e trinta e cinco minutos) o 

presidente da Câmara e da sessão, vereador Marcos Airton 

Morasco solicitou ao vereador Paulo Afonso Alves Biachini, 

a leitura de um versículo bíblico, que leu os seguintes 

versos: "O que anda na sinceridade teme ao Senhor, 

mas o que se desvia de seus caminhos o despreza." 

(Provérbios 14, 02). 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 Executivo nº 

065/2019, processo nº 254/2019, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
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165.345,34 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramitasse 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 Executivo nº 066/2019, processo nº 253/2019, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 

com Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-SP. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramitasse 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 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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34ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

24ª Sessão Extraordinária, do 2º ano da 

17ª Legislatura, em 14 de agosto de 2019. 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil 

e dezenove), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede 

da Câmara Municipal, realizou-se a 24ª (vigésima quarta) 

Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, José Pedro Ribeiro de Souza, Marcos 

Airton Morasco, Paulo Afonso Alves Bianchini, presentes 

também os servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Lucas Henrique Nunes, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, 

Diogo Ricardo Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 

17h55min (dezessete horas e cinquenta e cinco minutos) o 

presidente da Câmara e da sessão, vereador Marcos Airton 

Morasco declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. 

Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 065/2019, processo nº 254/2019, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 165.345,34 (cento e sessenta e cinco mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos). Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramitasse em Regime de Urgência Especial. 

O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação 
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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 Executivo nº 066/2019, processo nº 

253/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com Departamento Estadual de Trânsito 

- DETRAN-SP. Foi aprovado por unanimidade o pedido 

para que o projeto tramitasse 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 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 


