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67ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
18ª Sessão Ordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, em 07 de dezembro de 2015.
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2015 (dois mil e
quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 18ª (décima oitava)
Sessão Ordinária, do terceiro ano da 16ª legislatura da
Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores
Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Franco, Edson Luiz
Maria Tavares, Erney Antônio de Paula, Fabiana Lourenço
da Silva, José Gibran, Julimar Pelizari, Luiz Geraldo
Cardoso e Manoel Aparecido Brandão, presentes também
os funcionários Elena Maria de Almeida Barbiere, Flávio
Luis Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique Nunes e Paulo
Renato Zamariolli, às 20h11min (vinte horas e onze
minutos)

a

vereadora

Fabiana

Lourenço

da

Silva,

Presidente da Câmara e da sessão, solicitou ao vereador
Edson Luiz Franco a leitura de um versículo bíblico, o
vereador leu os seguintes versos: "Bendito seja Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com

todas

as

bênçãos

espirituais

nas

regiões

celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo, para sermos santos e
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irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos
predestinou para sermos adotados como filhos por
meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da
sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça a qual
nos deu gratuitamente no Amado." Efésios 1:3-6. Em
seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as
atas das sessões realizadas em 16 (dezesseis), 18
(dezoito), e 27 (vinte e sete) de novembro, bem como a de
03 (três) de dezembro do corrente ano. Colocadas as atas
em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade.
Na sequência foram lidos convites referentes a formaturas
recebidos da Rede Municipal de Ensino. Na sequência foi
apresentado o Balancete da Receita e da Despesa do
Executivo, referente a outubro do corrente ano, que
encaminhado à secretaria para que fique a disposição das
Comissões Permanentes. Em seguida foi apresentado o
Balancete da Receita e da Despesa do Legislativo,
referente a outubro do corrente ano, que encaminhado à
secretaria para que fique a disposição das Comissões
Permanentes. Na sequência foram apresentados os
Projetos de Resolução nº 003/2015 e nº 004/2015, que
foram incluídos para discussão e votação. Em seguida a
Presidente informou que a Casa recebeu em 26 de
novembro do corrente ano o processo TC-2026/026/13,
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tendo por objeto as Contas Municipais do exercício de
2013, acompanhada do respectivo Parecer Prévio. Em
seguida foi lido o parecer prévio exarado pelo Tribunal de
Contas, sendo este favorável a aprovação das Contas
Municipais

do

Exercício

de

2013.

Houve

ainda

a

distribuição do Parecer Prévio, e do Balanço Anual de 2013
aos vereadores, mediante recibo. Finalizando a Presidente
encaminhou o processo à Comissão de Finanças e
Orçamento. Na sequência foram apresentadas 03 (três)
indicações de autoria do vereador Edson Luiz Franco, onde
indica ao Prefeito Municipal que seja providenciada a
correção

dos

seguintes

trechos:

estrada

vicinal

do

Banharão, pista asfáltica da SPV Adão Teixeira, e pista
asfáltica da SPV que liga Viradouro à Morro Agudo. Em
seguida foram apresentadas 09 (nove) indicações de
autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, onde
indica ao Prefeito Municipal que seja feita a colocação de
bancos na Praça Cônego Emílio Humenhuck; Que construa
estacionamento 45º na avenida João Gibran; Que seja
enviado à Câmara, projeto de Lei modificando a Lei que
concedeu o prêmio de assiduidade aos professores,
indicando o valor de R$ 11,00 onze reais em vez de um
percentual indexado ao valor da hora aula, estendendo o
benefício aos ADI,s; Que seja feita a revisão dos artigos 9º,
38º e 43º da Resolução SME 04/2015 que disciplina a
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atribuição de aulas para 2016; Que a Prefeitura adote o
salário mínimo paulista como piso no município; Que seja
feita operação tapa buracos em ruas da cidade. Indicou
também à Presidência da Câmara que: seja concedido o
nome da Senhora Nair de Martins Lugato a uma obra, via
ou logradouro Público; Seja concedido o nome da Senhora
Maria Rosa Bruschini a uma obra, via ou logradouro
Público; Seja concedido o nome do Senhor Alexandre
Lugato a uma obra, via ou logradouro Público. Iniciada a
palavra livre o vereador Manoel Aparecido Brandão
desejou um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo a todos.
Em seguida cobrou a administração municipal quanto aos
alagamentos em buracos no bairro Nova Viradouro, e
buracos na rodovia próxima à propriedade da família
Câmara. Disse que há vários buracos na vicinal que liga
Viradouro à Terra Roxa, complementando e reforçando
indicação apresentada pelo vereador Edson Luiz Franco.
Apresentou indicação verbal quanto ao mato alto nos
trevos e na avenida Augusto Giovanini (Estrada dos
Ranchos). Em seguida reforçou e justificou suas indicações
apresentadas anteriormente. Na sequência usou a palavra
o vereador Ailton Antônio Ferreira e solicitou ao Prefeito
que atenda as solicitações do vereador Manoel Aparecido
Brandão, porém que não esqueça dos motoristas, pois no
início do próximo ano provavelmente haverá falta de
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motoristas. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o
Projeto Resolução nº 003/2015, processo nº 481/2015, que
dispõe sobre o acesso a informação pública pela
sociedade, instituído pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, no âmbito do Poder Legislativo
Municipal, institui o Serviço de Informação ao Cidadão e dá
outras providências. Em seguida a Presidente informou que
o projeto recebeu quatro emendas de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão. Apresentada a Emenda nº001,
processo nº 492/15, que visa correções de concordância no
texto do projeto. Colocada a emenda em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na
sequência foi apresentada a Emenda nº002, processo nº
493/2015, que dispõe sobre mudanças na redação do
artigo 4º do projeto de Resolução nº 003/2015. Colocada a
emenda em discussão, o vereador Manoel Aparecido
Brandão disse que o dever de fiscalizar e cobrar as o
efetivo exercício do SIC, deve ser da presidência da Casa e
não designada a um funcionário. Disse que seria designado
um supervisor do serviço, mas não apresenta quem deverá
realizar o serviço. Lembrou que há uma resolução de sua
autoria que caminha no mesmo sentido, com a divulgação
em rádios locais e redes sócias, pautas e resumo das
sessões, que ainda não foi implantada. A Presidente disse
que para colocar em prática a resolução citada pelo
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vereador Manoel Aparecido Brandão, necessitaria de um
funcionário especifico, porém terá muita cautela com este
assunto. Colocada a emenda em votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foi apresentada a Emenda
nº003, processo nº 494/2015, que dispõe sobre mudanças
na redação do artigo 6º do projeto de Resolução nº
003/2015. Colocada a emenda em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. Na sequência foi apresentada a
emenda nº 004, processo nº 495/2015, que adiciona os
Incisos IV e V, ao artigo 3º do Projeto de Resolução
03/2015. Colocada a emenda em discussão o vereador
Manoel Aparecido Brandão disse que é importante que seja
incluída a divulgação espontânea do resumo das sessões.
O

vereador

Edson

Luiz

Franco

apresentou

uma

subemenda verbal à Emenda 4, com intuito de altera
também no Inciso II, o termo "despesas" para "receitas e
despesas". Colocada a subemenda em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Colocada a
emenda em votação, foi aprovada por unanimidade. 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 Resolução nº 004/2015, processo nº 490/2015, que
acolhe recurso interposto pelo nobre vereador Edson Luiz
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Franco,

no

qual

solicita

a

anulação

das

Sessões

Extraordinárias 44 e 45 da Câmara Municipal de Viradouro
realizadas no dia 18 de novembro de 2015. Colocado o
projeto em discussão, a Presidente disse concordar com o
acolhimento do recurso, e disse que a uma nova sessão
será convocada para discussão e votação dos projetos.
Colocado o projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra livre
para explicações pessoais, 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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68ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
50ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, aos 07 de dezembro de 2015.
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2015 (dois mil e
quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 50ª (quinquagésima)
Sessão Extraordinária, do terceiro ano da 16ª legislatura da
Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores
Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Franco, Edson Luiz
Maria Tavares, Erney Antônio de Paula, Fabiana Lourenço
da Silva, José Gibran, Julimar Pelizari, Luiz Geraldo
Cardoso e Manoel Aparecido Brandão, presentes também
os funcionários Elena Maria de Almeida Barbiere, Flávio
Luis Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique Nunes e Paulo
Renato Zamariolli, às 22h02min (vinte e duas horas e dois
minutos)

a

vereadora

Fabiana

Lourenço

da

Silva,

presidente da Câmara e da sessão declarou aberta a
sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia,
foi apresentado o Projeto Resolução nº 003/2015, processo
nº 481/2015, que dispõe sobre o acesso a informação
pública pela sociedade, instituído pela Lei Federal nº
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12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Poder
Legislativo Municipal, institui o Serviço de Informação ao
Cidadão e

dá

outras

providências. Em seguida a

Presidente informou que o projeto recebeu quatro emendas
de autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão.
Apresentada a Emenda nº001, processo nº 492/15, que
visa correções de concordância no texto do projeto.
Colocada a emenda em discussão e votação, foi aprovada
por

unanimidade

dos

presentes.

Na

sequência

foi

apresentada a Emenda nº002, processo nº 493/2015, que
dispõe sobre mudanças na redação do artigo 4º do projeto
de Resolução nº 003/2015. Colocada a emenda em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na
sequência foi apresentada a Emenda nº003, processo nº
494/2015, que dispõe sobre mudanças na redação do
artigo 6º do projeto de Resolução nº 003/2015. Colocada a
emenda em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foi apresentada a emenda nº
004, processo nº 495/2015, que adiciona os Incisos IV e V,
ao artigo 3º do Projeto de Resolução 03/2015. Colocada a
emenda em discussão o vereador Edson Luiz Franco
apresentou uma subemenda verbal à Emenda 4, com
intuito de altera também no Inciso II, o termo "despesas"
para "receitas e despesas". Colocada a subemenda em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade.
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Colocada a emenda em votação, foi aprovada por
unanimidade. 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 Resolução nº 004/2015, processo
nº 490/2015, que acolhe recurso interposto pelo nobre
vereador Edson Luiz Franco, no qual solicita a anulação
das Sessões Extraordinárias 44 e 45 da Câmara Municipal
de Viradouro realizadas no dia 18 de novembro de 2015.
Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra
livre para explicações pessoais, foi encerrada a sessão e
lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme
segue devidamente assinada.

Presidente
1º Secretário

2º Secretário

