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15ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
04ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 05 de abril de 2017.
Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 04º (quarta) Sessão
Ordinária, 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, 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 20h10min (vinte horas e dez minutos)
o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador Julimar
Pelizari solicitou ao vereador Marcos Airton Morasco a
leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes
versos: “Bem aventurado o varão que sofre a tentação,
porque quando for provado receberá a coroa da vida, a
qual o Senhor tem prometido aos que o amam." (Tiago
1;12). Em seguida o Presidente declarou aberta a sessão
sob a proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas
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as atas das sessões realizadas em 20 (vinte) de março do
corrente ano. Colocadas a atas em discussão e votação
foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi
apresentado o relatório anual de gestão da Secretaria de
Saúde referente ao exercício de 2016, que foi encaminhado
à secretaria e colocado a disposição dos senhores
vereadores. Em seguida foi apresentado e incluído na
Ordem do dia o Projeto de Lei do Executivo nº 024/2017.
Foram

apresentados ainda os projetos de

Decreto

Legislativo nº 001, 002 e 003 de 2017, que foram incluídos
na Ordem do Dia para discussão e votação. Em seguida foi
lido ofício recebido do Ministério da Educação, informando
repasse

financeiro

ao

município.

Na

sequência

foi

apresentada a Moção nº 006/2017, de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, de Aplausos e Congratulações aos
responsáveis pela realização do VII Festival de Dança do
município de Viradouro. Colocada a moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na
sequência foi apresentada a Moção nº 007/2017, de autoria
do vereador Erney Antônio de Paula, de Aplausos e
Congratulações aos profissionais e datas comemorativas
do mês de abril. Colocada a moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na
sequência foi apresentada indicação de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal
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que sejas realizados reparos em ponte na zona rural. Em
seguida foi apresentada indicação de autoria de autoria da
vereadora Paula Mendes Guiselini, onde indica ao Prefeito
Municipal que promova a limpeza e poda de mato nos
trevos da cidade. Iniciada a palavra livre o vereador Erney
Antônio de Paula parabenizou a vereadora Paula Mendes
Guiselini

por

sua

indicação.

Parabenizou

todos

os

responsáveis pela realização do Festival de Dança do
Município. Disse que apesar de todas as dificuldades o
evento foi maravilhoso. Na sequência usou a palavra o
vereador Edson Luiz Maria Tavares que parabenizou os
responsáveis pelo Festival de Dança, em o Prefeito
Municipal que não mediu esforços para realização do
mesmo. Destacou ainda o trabalho dos costureiros na
recuperação das fantasias. Em seguida usou a palavra o
Presidente e parabenizou todos os responsáveis pela
realização do Festival de Dança. Em seguida registrou o
aniversário

do

jornalista

Isaac

Andrade.

Finalizou

desejando uma rápida recuperação ao cidadão e amigo
Leandro Dela Marta, que passou por cirurgia recentemente.
Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o projeto de Lei do
Executivo nº 024/2017, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 255.147,67
(duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e sete
reais e sessenta e sete centavos). Foi aprovado por
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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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2017, que concede ao senhor Dr. Emerson da Silva
Abade o título de Cidadão Viradourense. 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. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº
002/2017, que concede ao senhor Dr. Félix Rocha Angulo o
titulo de Cidadão Viradourense. 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. Em
seguida foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº
003/2017, que concede a senhora Dr. Regina Célia Claudio
Rocha o título de Cidadã Viradourense. O projeto recebeu
pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, bem como da
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assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Iniciada a palavra livre para explicação pessoal o vereador
Erney Antônio de Paula e agradeceu os vereadores pela
aprovação dos títulos de cidadania. Disse que os membros
do CONSEG apoiaram a concessão da homenagem ao
delegado de polícia, por estar desenvolvendo um trabalho
fantástico. Em seguida o Presidente agradeceu o apoio dos
vereadores na aprovação dos projetos. Disse ainda que
quanto aos trevos na entrada da cidade, o responsável é o
DER (Departamento de Estrada e Rodagens), e solicitou
envio de ofício ao órgão para tome providências. 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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16ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
12ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 05 de abril de 2017.

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 12º (décima 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, 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 20h57min (vinte horas e
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cinquenta e sete 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 024/2017,
que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 255.147,67 (duzentos e cinquenta e cinco
mil, cento e quarenta e sete 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,
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

