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17ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
05ª Sessão Ordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 17 de abril de 2017.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 05º (quinta) 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 20h14min (vinte horas e quatorze
minutos) o Presidente da Câmara e da Sessão, vereador
Julimar Pelizari solicitou ao servidor Diogo Ricardo Costa a
leitura de um versículo bíblico, o servidor leu os seguintes
versos: “Os Jovens se cansarão e se fatigarão, e os
jovens certamente cairão. Mas os que esperam no
Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas
como águias; correrão e não se cansarão; caminharão
e não se fatigarão." (Isaias 40; 30-31). Em seguida o
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Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de
Deus. Na sequências foram apresentadas as atas das
sessões realizadas em 05 (cinco) de abril do corrente ano.
Colocadas a atas em discussão e votação foram aprovadas
por unanimidade. Em seguida foi apresentada a Emenda a
Lei Orgânica nº 001/2017 e os Projetos de Lei do Executivo
nº025 e nº026 de 2017, que foram incluídos na Ordem do
Dia

para

discussão

e

votação.

Na

sequência

foi

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017,
que foi incluído na Ordem do Dia para discussão e votação.
Em seguida foi apresentado o Balancete da despesa do
Poder Legislativo, que foi enviado à secretaria para que
fique a disposição dos vereadores. Na sequência foram
lidos

05

(cinco)

ofícios

recebidos

da

Assembleia

Legislativa, parabenizando Viradouro por seu aniversário.
Foi lido também oficio recebido do Clube Saber Viver, em
agradecimento pela aprovação da lei que declarou o Coral
Amigos para Sempre patrimônio imaterial do município. Na
sequência foi ofício lido recebido da Caixa Econômica
Federal informando repasse financeiro ao município. Na
sequência foi apresentada indicação de autoria do vereador
Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao Prefeito
Municipal que promova esforços no sentido de instalar mais
lixeiras na Praça da Matriz. Ninguém querendo fazer uso
da palavra livre, foi iniciada a Ordem do Dia e apresentado
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o Projeto de Lei do Executivo nº 025/2017, processo nº
100/2017, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 506.185,54 (quinhentos e seis mil,
cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro
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. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 026/2017, processo nº 101/2017, que
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 100.000,00 (cem 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, bem como da
assessoria jurídica da Casa. Colocado o projeto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentada a Proposta de Emenda a Lei
Orgânica nº 001/2017, processo nº 097/2017, que altera a
redação do artigo 207, I, II, e III da Lei Orgânica do
Município de Viradouro. A proposta recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação da Comissão de Justiça e
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Redação, com as assinaturas dos vereadores Erney
Antônio de Paula e Edson Buganeme. A vereadora Paula
Mendes Guiselini apresentou voto em separado, contrário a
tramitação da proposta, que foi lido na íntegra. A Comissão
de Finanças e Orçamento e a assessoria jurídica da Casa
posicionaram-se favoravelmente a tramitação da proposta.
Colocada a proposta em discussão e votação, foi aprovada
por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, sendo
este da vereadora Paula Mendes Guiselini. Em seguida foi
apresentado o Projeto Decreto Legislativo nº 004/2017,
processo nº 102/2017, de autoria do vereador Marcos
Airton Morasco, que concede ao Sr. Clóvis Luiz Ferreira 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 o vereador Marcos Airton Morasco disse que o
investigador de polícia Clóvis Luiz Ferreira protege as
famílias viradourenses a vários anos, desempenhando um
trabalho

exemplar,

portanto,

é

merecedor

desta

homenagem. Finalizou solicitando o apoio de todos os
vereadores na aprovação do projeto. Em seguida o
vereador Erney Antônio de Paula usou a palavra agradeceu
a presença no auditório do servidor do Poder Executivo
Ibere, elogiou seu trabalho, que considerou espetacular,
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bem como sua honestidade. Disse que acreditava que o
investigador Clóvis era nascido em Viradouro, e sem
dúvida é merecedor desta homenagem. Colocado o projeto
em votação, foi aprovado por unanimidade. Iniciada a
palavra livre o Presidente também parabenizou o servidor
Ibere pelo trabalho exemplar que vem desenvolvendo.
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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18ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
13ª Sessão Extraordinária, do 1º ano da
17ª Legislatura, em 17 de abril de 2017.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e
dezessete), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 13º (décima terceira)
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 21h05min (vinte e uma horas e
cinco 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 025/2017, processo nº
100/2017, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
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Especial no valor de R$ 506.185,54 (quinhentos e seis mil,
cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro
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. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 026/2017, processo nº 101/2017, que
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 100.000,00 (cem 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, 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

