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23ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

07ª Sessão Ordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 18 de maio de 2015. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 07ª (sétima) 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 Sevieiro, José Gibran, Julimar Pelizari, Luiz Geraldo 

Cardoso e Manoel Aparecido Brandão, presentes 

também os funcionários Elena Maria de Almeida 

Barbiere, Flavio Luis Baião Pontes Gestal, Lucas 

Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 20h14min 

(vinte horas e quatorze minutos) a Presidente da Câmara 

e da Sessão, vereadora Fabiana Lourenço da Silva 

Sevieiro solicitou ao vereador Julimar Pelizari a leitura de 

um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: 

"Disse-lhe pois Jesus, quando levantardes o filho do 

homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada 

faço por mim mesmo, mas falo como o pai que me 

ensinou. João 8: 28". Imediatamente após a leitura, a 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 
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Deus. Na sequência foram apresentadas as atas das 

sessões realizadas em 04 (quatro) e 14 (quatorze) de 

maio do corrente ano. Colocadas as atas em discussão e 

votação foram aprovadas por unanimidade dos 

presentes. Na sequência foi apresentado o Balancete da 

Receita e da Despesa do Poder Legislativo, referente a 

abril de 2015 e, colocado a disposição das Comissões 

Permanentes. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Legislativo nº 006/2015 e o Projeto de Resolução 

nº 001/2015, que foram incluídos na Ordem do Dia para 

discussão e votação. Ato continuo foram lidos ofícios 

recebidos do Ministério da Educação, informando 

repasses financeiros ao município. Na sequência foi 

apresentada a Moção nº 006/2015, de autoria do 

vereador Erney Antônio de Paula, de aplausos e 

Congratulações as datas comemorativas do mês de 

maio.  Colocada a moção em discussão, o vereador 

Edson Luiz Franco solicitou a inclusão do dia 13 (treze) 

de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. O vereador 

Manoel Aparecido Brandão Solicitou a inclusão dos dias 

06 (seis) de maio como dia da matemática, e do dia 17 

(dezessete) de maio, como dia mundial das 

comunicações sociais. Colocada a Moção em votação foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foram 

apresentadas 05 (cinco) indicação de autoria do vereador 
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Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao Prefeito 

Municipal que sejam feitos reparos  no prédio do Centro 

de Convivência do Idoso (CCI), que a Lei nº 3.190/2014, 

seja colocada em pratica, que o Portal da transparência 

da Prefeitura Municipal de Viradouro traga informações 

complementares, que seja mais ágil o fechamento de 

cortes feitos no asfalto de nossas ruas e avenidas e, que 

se faça campanhas periódicas de arrecadação de lixo 

eletrônico. Na sequência foram apresentadas 2 (duas) 

indicação de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, 

onde indica ao Prefeito Municipal que seja implantado o 

serviço de teleatendimento 0800 para população solicitar 

serviços de iluminação pública e, que seja implantado o 

Programa Praças Digitais no município de Viradouro.   

Em seguida foi apresentada uma indicação de autoria do 

vereador Edson Luiz Franco, onde indica o Prefeito 

municipal que sejam utilizadas resinas para a confecção 

da sinalização nas vias públicas da cidade. Iniciada a 

palavra livre o vereador Edson Luiz Franco, e disse que 

foi informado que as telhas do Centro de Convivência do 

Idoso (CCI), foram substituídas por outras de pior 

qualidade, e também que o piso esta se soltando. 

Apresentou então requerimento verbal, no sentido que o 

Poder Executivo esclareça os fatos, pois aparentemente 

não foi cumprido o cronograma para a construção do 
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prédio. Na sequência reiterou sua solicitação, para que 

seja encaminhada aos vereadores a minuta do Estatuto 

do Magistério Público Municipal, elaborada na gestão 

anterior e que se encontra na secretária da educação.  

Na sequência usou a palavra o vereador Manoel 

Aparecido Brandão e comentou e justificou suas 

indicações apresentadas anteriormente. Disse  que 

passou a manhã com o diretor do SAV, Paulo Betin, e 

juntos percorreram a cidade visitando locais onde existe 

clamor popular para solução de pequenos problemas. 

Propôs ao Prefeito que contribua com o SAV,  no sentido 

de que seja realizado o desentupimento das galerias no 

Jardim Cotrin, evitando um gasto maior no futuro.  Disse 

também que se deve criar um parâmetro para garantir a 

qualidade do asfalto entregue por loteadores no 

município.  Finalizando afirmou que no município existe 

cerca de  5 (cinco) quilômetros de calçadas a serem 

construídas, quando na verdade seria de 

responsabilidade do loteador.  Iniciada a Ordem do Dia 

foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 

006/2015, processo nº 163/2015, de autoria do vereador 

Manoel Aparecido Brandão, que  proíbe o abandono de 

animais domésticos ou domesticados em logradouros 

públicos ou áreas particulares e dá outras providências. A 

Presidente anunciou que o projeto recebeu duas 
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emendas, uma modificativa de autoria do vereador Edson 

Luiz Franco e outra aditiva de autoria do vereador Luiz 

Geraldo Cardoso. Na sequência foi apresentada a 

Emenda Modificativa, processo nº 183/2015, que altera 

os artigos 1º, 3º e 4º do referido projeto. Colocada a 

emenda em discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência foi apresentada Emenda 

Aditiva, processo nº 211/2015, que inclui parágrafo único 

ao artigo 2º do referido projeto. Colocada a emenda em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Tendo o projeto recebido pareceres favoráveis a sua 

tramitação na sessão anterior, o mesmo foi colocado em 

discussão. Usou a palavra o vereador Manoel Aparecido 

Brandão autor do projeto que agradeceu a contribuição 

dos vereadores Edson Luiz Franco e Luiz Geraldo 

Cardoso. Colocado o projeto em votação foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Resolução  nº 001/2015, que dispõe sobre o dever da 

Câmara Municipal de veicular as pautas das sessões e o 

resumo das deliberações do plenário, bem como divulgar 

as Leis Municipais vigentes no município pelas redes 

sociais e emissoras de rádios comunitárias de Viradouro 

e dá outras providências. O vereador Julimar Pelizari 

solicitou vistas do projeto, o que foi prontamente atendido 

pela presidência.  Iniciada  a palavra livre o vereador 
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Julimar Pelizari disse que solicitou vistas do Projeto de 

Resolução porque possui dúvidas com relação ao 

mesmo. Na sequência usou  palavra o vereador Manoel 

Aparecido Brandão, que utilizando o sistema de vídeo da 

Câmara Municipal, justificou e defendeu o Projeto de 

Resolução nº001/2015, de sua autoria que se encontra 

sob vistas do vereador Julimar Pelizari. Utilizou o plano 

de governo da bancada governista e a Lei de Acesso a 

Informação para fundamentar suas explicações. Finalizou  

cobrando que seja cumprida a lei que obriga que fique 

constado nas leis sancionadas o nome de seu autor e 

também que haja mais transparecia na Casa, citando 

como exemplo a lei que obriga a execução de hinos nas 

escolas recentemente aprovada na Casa,  e que 

provavelmente poucas escolas tomaram conhecimento 

da mesma. Na sequência usou a palavra a Presidente e 

disse que também possui algumas dúvidas sobre o 

projeto e que não possui funcionários para atribuir mais 

esta função. Nada mais havendo para o momento, foi 

encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após 

lida e achada conforme segue devidamente assinada. 

 

Presidente 

1º Secretário                                     2º Secretário 

 



111 
 

 

 

24ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

17ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 18 de maio de 2015. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 17ª (décima sétima) 

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 Sevieiro, José Gibran, Julimar 

Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso e Manoel Aparecido 

Brandão, presentes também os funcionários Elena Maria 

de Almeida Barbiere, Flavio Luis Baião Pontes Gestal, 

Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 

21h06min (vinte e uma horas e seis 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 Legislativo nº 006/2015, 

processo nº 163/2015, de autoria do vereador Manoel 
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Aparecido Brandão, que  proíbe o abandono de animais 

domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou 

áreas particulares e dá outras providências. A Presidente 

anunciou que o projeto recebeu duas emendas, uma 

modificativa de autoria do vereador Edson Luiz Franco e 

outra aditiva de autoria do vereador Luiz Geraldo 

Cardoso. Na sequência foi apresentada a primeira 

emenda, processo nº 183/2015, que altera os artigos 1º, 

3º e 4º do referido projeto. Colocada a emenda em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada a segunda emenda, processo 

nº 211/2015, que inclui parágrafo único ao artigo 2º do 

referido projeto. Colocada a emenda em discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Tendo o projeto 

recebido pareceres favoráveis a sua tramitação na 

sessão anterior, o mesmo foi colocado em discussão  e 

votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Resolução  nº 001/2015, que 

dispõe sobre o dever da Câmara Municipal de veicular as 

pautas das sessões e o resumo das deliberações do 

plenário, bem como divulgar as Leis Municipais vigentes 

no município pelas redes sociais e emissoras de rádios 

comunitárias de Viradouro e dá outras providências. O 

vereador Julimar Pelizari solicitou vistas do projeto, o que 

foi prontamente atendido pela presidência.  Nada mais 
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havendo para o momento, foi encerrada a sessão e 

lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme 

segue devidamente assinada. 

 

Presidente 

1º Secretário                                     2º Secretário 


