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07ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
01ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 15 de fevereiro de 2016.
Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2016 (dois mil
e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 01ª (primeira) 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
Ailton Antônio Ferreira a leitura de um versículo bíblico, o
vereador leu os seguintes versos: "Não sabeis vós que os
que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas
um só leva o prêmio ? Correi de tal maneira que os
alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém;
eles o fazem para alcançar; uma coroa corruptível; nós

21

porém, uma incorruptível." II (Coríntios 9, 24-25). Em
seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as
atas das sessões realizadas em 07 (sete), 11 (onze), 16
(dezesseis), 21 (vinte e um) e 29 (vinte e nove) de
dezembro de 2015, bem como as atas das sessões
realizadas em 14 (quatorze), 18 (dezoito) e 28 (vinte e oito)
de janeiro de 2016. Colocadas as atas em discussão e
votação foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
foram apresentados os balancetes da Receita e da
Despesa do Poder Executivo, referente aos meses de
novembro de dezembro de 2015 (dois mil e quinze) que
foram encaminhados à secretaria para que fique a
disposição das comissões permanentes. Em seguida foram
apresentados os balancetes da Receita e da Despesa do
Poder Legislativo, referente os meses de novembro e
dezembro de 2015 (dois mil e quinze), bem como de
janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que foram
encaminhados à secretaria para que fique a disposição das
comissões permanentes. Ato continuo foi lido ofício
recebido do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), informando que o órgão não se responsabiliza por
estradas vicinais do município, conforme termo de entrega
de obra anexo ao mesmo. Foram lidos ainda ofícios
recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de São
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Paulo, informando assinatura de emendas destinadas ao
município de autoria da deputada estadual Beth Sahão. Em
seguida

foi

lido

ofício

recebido

do

SESI-SP,

em

agradecimento à Moção elaborada pela Casa em apoio a
instituição. Na sequência foi apresentada a Moção de
Apelo nº 001/2016, processo nº 029/2016, assinada por
todos os vereadores, que requer providências urgentes
quanto aos reestabelecimento dos serviços de entrega de
correspondências pelos correios. Colocada a Moção em
discussão o vereador Edson Luiz Franco, disse que acabou
de receber um cartão de natal, e isso comprova a
deficiência nos serviços prestados. Disse que há munícipes
pagando juros e multas, devido ao atraso dos correios,
além da entrega de produtos. Na sequência a Presidente,
disse que seu filho chegou a perder o desconto da
faculdade devido ao atraso das correspondências. Na
sequência usou a palavra o vereador Ailton Antônio
Ferreira e disse que em algumas cidades os correios não
efetuam entregas em áreas de perigo, porém esta não é a
realidade de Viradouro. Colocada a Moção em votação, foi
aprovada

por

unanimidade.

Na

sequência

foram

apresentadas duas indicações de autoria do vereador José
Gibran, onde indica ao Prefeito Municipal o recapeamento
asfáltico de trechos das Ruas Tiradentes e Antônio
Bacocina. Foi apresentada também indicação de autoria do
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vereador Julimar Pelizari, onde indica ao Prefeito Municipal
que conceda o nome do senhor Raul Alves Teixeira, a um
prédio, via ou logradouro público. Na sequência foram
apresentadas duas indicações de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal
que seja criada uma cartilha educativa a ser distribuída na
rede municipal de ensino, sobre a importância de prevenir a
cidade das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
Aegypti e, que seja distribuído em caráter de urgência e
gratuita, repelentes para mulheres grávidas, bem como a
inclusão de sua utilização nas orientações de pré-natal. Na
sequência foram apresentadas duas indicações de autoria
do vereador Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao
Prefeito Municipal que seja intensificada a operação tapa
buracos em nossa cidade e, indica à Secretária da Saúde
que seja desenvolvido um sistema de fornecimento de
comprovante de entrega de documentos aos munícipes,
quando estes dão entradas em solicitações. Iniciada a
palavra livre o vereador Manoel Aparecido Brandão
desejou uma feliz legislatura a todos os vereadores. Em
seguida

comentou

e

justificou

suas

indicações

apresentadas anteriormente. Citou ainda a necessidade do
recape asfáltico, próximo a Igreja Batista. Finalizou
apresentando minuta de Projeto de Lei do Legislativo que
autoriza o SAV (Saneamento Ambiental de Viradouro) a
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realizar sorteios de bens móveis, como forma de beneficiar
os munícipes que fizerem uso racional da água. Na
sequência usou a palavra o vereador José Gibran, que
comentou e justificou suas indicações apresentadas
anteriormente. Disse que visitou o cemitério municipal e
constatou que o tumulo da senhora Hipólita Placidina
Machado, encontra-se em péssimo estado de conservação.
Disse que "Dona Hipólita", faleceu em 10 (dez) de
novembro de 1.919 (mil novecentos de dezenove). Disse
que o túmulo encontra-se próximo ao portão que liga o
velório internamente ao cemitério. Disse ainda que visitou o
cartório de registros, para confirmar se realmente essa era
a Hipólita citada nos livros de história do município, e
constatou que sim. Disse que solicitou ao funcionário
Lucas, que levantasse as Atas da Câmara Municipal do
ano de 1.919 (mil novecentos e dezenove), para saber se
ela foi citada em alguma sessão e confirmar sua
importância na criação do município, sugeriu que se
elabore um indicação, assinada por todos os vereadores,
visando a restauração do túmulo. Na sequência usou a
palavra o vereador Edson Luiz Franco e disse que após a
criação do portão interno que liga o velório ao velório,
verificou que falta um corredor de acesso, uma vez que da
maneira que se encontra, é necessário passar sobre alguns
túmulos, sendo desrespeitoso. Disse que a questão do
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nome da senhora Hipólita é uma surpresa, pois sempre
acreditou ser de sobrenome "Silveira" e não "Machado".
Disse que as estradas do anel viário estão carentes, quanto
a roça do mato nos acostamentos. Disse também que tem
sido cobrado quanto a iluminação no campo de bocha, e
solicitou apoio da Presidente na resolução da questão. Na
sequência usou a palavra o vereador Erney Antônio de
Paula, disse que também foi cobrado quanto a iluminação
do campo de bocha, e no mesmo instante ligou para o
Prefeito, recebendo a resposta de que já estaria sendo
providenciada a troca destas lâmpadas. Em seguida disse
estar chocado com ofício recebido do Departamento de
Estrada de Rodagem (DER), informando que o Ex-Prefeito,
atribuiu ao município todas as responsabilidades de
conservação sobre as vicinais do município, deixando o
DER plenamente liberado de todas as responsabilidades.
Disse estar inconformado com essa atitude. Solicitou que o
ofício seja enviado ao Prefeito, para que tome as medidas
necessárias. Na sequência usou a palavra o vereador
Edson Luiz Franco e disse as estradas vicinais são de
responsabilidades do município, e para que o Estado
promova qualquer melhoria é necessário convênio. Disse
que da forma que foi apresentada a situação, aparenta que
o

ex-prefeito

transferiu

para

o

município

uma

responsabilidade que não seria sua. Solicitou cópia do
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ofício, afim de estudar melhor a questão. Na sequência
usou a palavra novamente o vereador José Gibran, que leu
um trecho da ata da sessão da Câmara Municipal de
Viradouro realizada em 17 (dezessete) de novembro de
1.919 (mil novecentos e dezenove), trecho que segue
transcrito: "Francisco Primo Braga propôs e Câmara
aprovou que consignasse na ata da sessão voto de Pesar
pelo falecimento da Excelentíssima Senhora Hipólita
Placidina de Faria, como última homenagem a esta
senhora que fez parte da fundação de Viradouro, nome
este dado por ela". O vereador José Gibran disse que
assim fica confirmada a importância da Senhora Hipólita na
história de Viradouro. Na sequência usou a palavra o
vereador Manoel Aparecido Brandão e parabenizou o
vereador José Gibran pela pesquisa. Disse ainda que
observando o livro da história de Viradouro, escrito por
Dona Yeda, traz o nome de "Viradô", sendo provavelmente
a forma que dona Hipólita Placidina pronunciava. Disse
ainda que além do tema hora discutido pelos vereadores
Erney Antônio de Paula e Edson Luiz Franco, quanto a
manutenção das vicinais, há de se destacar que ainda não
foi realizada a obra de acesso ao Distrito Industrial. O
vereador Manoel Aparecido Brandão solicitou que seja
realizada uma pesquisa para saber como anda esta
questão. Na sequência usou a palavra a Presidente e disse
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que a cidade de Bebedouro descobriu um veneno orgânico
que mata as larvas do Aedes Aegypti, e sugeriu que seja
elaborada

uma

indicação

assinada

por

todos

os

vereadores, para que o Executivo municipal utilize o
mesmo sistema. 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

