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01ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

01ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 14 de janeiro de 2016. 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2016 (dois 

mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 01ª (primeira) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 16ª legislatura 

da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os 

vereadores Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de 

Paula, Fabiana Lourenço da Silva, Julimar Pelizari e 

Manoel Aparecido Brandão, presentes também os 

funcionários Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Elena 

Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique Nunes e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h00min (vinte horas) a 

Presidente da Câmara e da Sessão, vereadora Fabiana 

Lourenço da Silva Sevieiro solicitou ao vereador Julimar 

Pelizari leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os 

seguintes versos: "E aconteceu que, estando ele a orar 

num certo lugar, quando acabou lhe disse um dos 

seus discípulos: Senhor ensina-nos a orar, como 

também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes 

disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu 

nome; venha o teu reino; Dá-nos cada dia o nosso 

pão cotidiano; E perdoa-nos os nossos pecados, pois 
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também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e 

não nos conduza a tentação, mas livra-nos do mal." 

Lucas 11: 1-04). Imediatamente após a leitura, a 

presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 

Deus. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº086/2015, processo nº 508/2015, 

que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de 

compromisso de compensação com a empresa Boa Vista 

Desenvolvimento Urbano Ltda. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão o vereador Manoel Aparecido 

Brandão disse estar triste por no auditório estarem 

apenas 2 (duas) pessoas, lamentou e repudiou ainda a 

ausência de alguns vereadores. Em seguida comentou 

sobre a reunião entre vereadores no DAEE 

(Departamento de Água e Energia Elétrica) em Ribeirão 

Preto. Disse que o lago ajudará a amenizar a crise 

hídrica no município, porém o muro de contenção lago, 

não suportou as chuvas, comprovando um alerta de sua 

autoria apresentado em sessão anterior. Disse que o 

atual projeto contempla tudo o que era solicitado pela 

Casa, como a liberação da ligação de água somente 

quando  a captação do lago estiver ativa. Disse também 

que apesar de o funcionário do DAEE (Departamento de 
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Água e Energia Elétrica) que os recebeu em Ribeirão 

Preto, afirmar que será possível aumentar a captação de 

água, não acredita que será fácil, uma vez que a última 

outorga cita a situação do Córrego Sucuri como 

iminentemente crítica. Em seguida apresentou emenda 

ao projeto visando que a interligação do sistema de água 

e esgoto do loteamento seja efetivado apenas após a 

conclusão das obras necessárias e o efetivo 

funcionamento da captação de água. Em seguida a 

sessão foi suspensa por 5 (cinco) minutos. Reiniciada a 

sessão foi colocada a emenda apresentada pelo 

vereador Manoel Aparecido Brandão em discussão e 

votação, sendo rejeitada por 1 (um) voto favorável, e 3 

(três) votos contrários sendo eles dos vereadores Erney 

Antônio de Paula, Ailton Antônio Ferreira e Julimar 

Pelizari. Colocado o projeto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

001/2016, processo nº 002/2016, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

1.405.863,29 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, 

oitocentos e sessenta a três reais e vinte e nove 

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 
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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 dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 002/2016, processo nº 003/2016, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta 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. Colocado o 

projeto em discussão o vereador Manoel Aparecido 

Brandão disse que o valor destina-se a devolução de 

saldo residual, e que por mais uma vez irá alertar a 

administração para que isso não ocorra. Solicitou ainda 

que seja solicitada a prefeitura a data em que a verba foi 

usada, quando a solicitação foi realizada, e que seja 

enviada a Casa cópias destes documentos, inclusive 

cópia do documento que negou a utilização dos recursos. 

A Presidente disse que também fez o mesmo 

questionamento, mas foi informada que com a licitação o 

valor foi reduzido e o município impossibilitado pelo 

Governo de usar o restante. O vereador Erney Antônio de 

Paula e disse que viajou a São Paulo e recebeu a notícia 

da liberação de recursos por ele solicitados. Colocado o 
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projeto em votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 003/2016, processo nº 004/2016, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 262.061,55 (duzentos e sessenta e dois mil, 

sessenta e um reais e cinquenta e cinco 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. Colocado o projeto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 004/2016, processo nº 005/2016, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

242.071,59 (duzentos e quarenta e dois mil, setenta e um 

reais e cinquenta e nove 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. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes.  Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2016, 

processo nº 006/2016, que dispõe sobre a abertura de 
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Crédito Adicional Especial no valor de R$ 148.750,00 

(cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta 

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. Colocado o projeto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguia 

a Presidente anunciou a retirada de pauta do projeto de 

Lei do Executivo nº 006/2016, e convocou sessão 

extraordinária para o dia 18 (dezoito) de janeiro do 

corrente ano, às 20h00min. Nada mais havendo para a 

Ordem do Dia 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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02ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

02ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 14 de Janeiro de 2016. 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2016 (dois 

mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 02ª (segunda) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 16ª legislatura 

da Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os 

vereadores Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de 

Paula, Fabiana Lourenço da Silva, Julimar Pelizari e 

Manoel Aparecido Brandão, presentes também os 

funcionários Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Elena 

Maria de Almeida Barbieri, Lucas Henrique Nunes e 

Paulo Renato Zamariolli, às 21h30min (vinte e uma horas 

e trinta minutos) a Presidente da Câmara e da Sessão, 

vereadora Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a 

Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº086/2015, processo nº 508/2015, que 

autoriza o Poder Executivo a firmar termo de 

compromisso de compensação com a empresa Boa Vista 
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Desenvolvimento Urbano Ltda. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em seguida 

o vereador Manoel Aparecido Brandão apresentou 

emenda ao projeto visando que a interligação do sistema 

de água e esgoto do loteamento seja efetivado apenas 

após a conclusão das obras necessárias e o efetivo 

funcionamento da captação de água. Colocada a emenda 

discussão e votação, sendo rejeitada por 1 (um) voto 

favorável, e 3 (três) votos contrários sendo eles dos 

vereadores Erney Antônio de Paula, Ailton Antônio 

Ferreira e Julimar Pelizari. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei 

do Executivo nº 001/2016, processo nº 002/2016, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 1.405.863,29 (um milhão, quatrocentos e 

cinco mil, oitocentos e sessenta a três reais e vinte e 

nove 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. Colocado o projeto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 
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Executivo nº 002/2016, processo nº 003/2016, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 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. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 003/2016, 

processo nº 004/2016, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 262.061,55 

(duzentos e sessenta e dois mil, sessenta e um reais e 

cinquenta e cinco 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. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 004/2016, 

processo nº 005/2016, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 242.071,59 

(duzentos e quarenta e dois mil, setenta e um reais e 

cinquenta e nove 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. Colocado o 

projeto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 005/2016, 

processo nº 006/2016, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 148.750,00 

(cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta 

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. Colocado o projeto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais 

havendo para a Ordem do Dia foi encerrada a sessão e 

lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme 

segue devidamente assinada. 

 

                   Presidente 

 

1º Secretário                                  2º Secretário 


