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09ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
02ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 06 de março de 2017.
Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 02º (segunda) 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 e Paulo Afonso Alves
Bianchini, 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
servidor Paulo Renato Zamariolli a leitura de um versículo
bíblico, o servidor leu os seguintes versos: “ Não torcerás
o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomará
suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos
sábios e perverte a palavra dos justos. Somente e
justiça seguirá, para que viva e consiga em herança a
terra que te dará o senhor teu Deus." (Deuteronômio
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16: 19-20). Em seguida o Presidente declarou aberta a
sessão sob a proteção de Deus. Em seguida foram
apresentadas as atas das sessões realizadas em 20 (vinte)
de fevereiro e 24 (vinte e quatro) de fevereiro do corrente
ano. Colocadas as atas em discussão e votação foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida o Presidente
anunciou a retirada de pauta dos Projetos de Lei do
Executivo nº 014 e nº 016 de 2017. Em seguida foram
apresentados os Projetos de Lei do Executivo nº 019 e 020
de 2017. Em seguida foi apresentado o balancete da
despesa do Legislativo, referente a fevereiro de 2017, que
foi encaminhado à secretaria e colocado a disposição dos
senhores vereadores. Na sequência foi apresentada a
Moção nº 003/2017, de autoria do vereador Erney Antônio
de

Paula,

processo

nº

058/2017,

de

Aplausos

e

Congratulações as datas comemorativas do mês de março.
Colocada a moção em discussão e votação, foi aprovada
por

unanimidade

dos

presentes.

Em

seguida

foi

apresentada a Moção nº 004/2017, de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, de Aplausos e Congratulações à
Igreja o Brasil para Cristo. Colocada a moção em discussão
e votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na
sequência foi apresentada indicação de autoria do vereador
Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito
municipal a instalação de duas faixas elevadas na praça
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Francisco Braga. Na sequência foram apresentadas duas
indicações de autoria do vereador Erney Antônio de Paula
onde indica ao Prefeito municipal, que faça um mutirão de
cirurgias eletivas por meio da Secretária de Saúde e a
implantação do tratamento de Escleroterapia Ecoguiada
com espuma no Sistema único de Saúde (SUS) em nosso
Município, e que tome providências junto ao Departamento
de Estradas e Rodagem, quanto à possibilidade de refazer
a pintura das faixas de sinalização e colocação de olho de
gato no solo, da Vicinal Arcolino Zancheta que liga os
Municípios de Viradouro e Pitangueiras. Em seguida foi
apresentada uma indicação da Presidência, onde indica ao
Prefeito Municipal que seja construída uma cobertura na
escola Sandoval José de Almeida. Iniciada a palavra livre o
vereador Erney Antônio de Paula justificou suas indicações
apresentadas

anteriormente.

Em

seguida

prestou

homenagem do pracinha Osvaldo Mantovani, falecido em
04 de março de 2012. Por fim, comentou a Moção de
Aplausos à Igreja o Brasil para Cristo, cumprimentando o
pastor João, que encontrava-se no auditório. Na sequência
usou a palavra o vereador Marcos Airton Morasco e
parabenizou todas as mulheres, pela proximidade do dia
internacional da mulher. Em seguida apresentou indicação
verbal, no sentido de que seja reimplantado o ônibus
circular no município de Viradouro. Na sequência o
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Presidente parabenizou as indicações apresentadas, em
especial a do vereador Erney Antônio de Paula referente a
saúde pública. Parabenizou ainda todas as mulheres
presentes pela proximidade do dia internacional da mulher.
Finalizou agradecendo o apoio que vem recebendo dos
servidores da Casa, durante sua gestão como presidente.
Em seguida convocou sessão extraordinária para o dia 13
de março do corrente ano, às 19h00min, para discussão e
votação dos projetos de Lei do Executivo nº 014 e nº 016
de 2017. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o
Projeto de Lei do Executivo nº 019/2017, processo nº
054/2017, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 201.790,20 (duzentos e um mil,
setecentos e noventa reais e vinte centavos). Foi aprovado
por unanimidade dos presentes 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 dos presentes. Na sequência foi apresentado
o Projeto de Lei do Executivo nº 020/2017, processo nº
055/2017, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 490.793,00 (quatrocentos e
noventa mil, setecentos e noventa e três reais). Foi
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aprovado por unanimidade dos presentes 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 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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10ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
08ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 06 de março de 2017.

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 08º (oitava) 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 e Paulo Afonso
Alves Bianchini, 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 21h00min (vinte e uma 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 nº 019/2017,
processo nº 054/2017, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 201.790,20
(duzentos e um mil, setecentos e noventa reais e vinte
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centavos). Foi aprovado por unanimidade dos presentes 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 dos presentes. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 020/2017,
processo nº 055/2017, que dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 490.793,00
(quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa e três
reais). Foi aprovado por unanimidade dos presentes 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 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

