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17ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

05ª Sessão Ordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 22 de abril de 2015. 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 05ª (quinta) 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, Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro, Julimar 

Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso e Manoel Aparecido 

Brandão, presentes também os funcionários Elena Maria 

de Almeida Barbiere, 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 Edson Luiz Franco a leitura de um versículo 

bíblico, o vereador leu os seguintes versos: "Falou-lhes, 

pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue não andará em trevas, mas 

terá a luz da vida. (Jo 08, 12)”. Imediatamente após a 

leitura, a presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as 

atas das sessões realizadas em 06 (seis) e 16 
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(dezesseis)  de  abril do corrente ano. Colocadas as atas 

em discussão e votação foram aprovadas por 

unanimidade dos presentes. Logo após foram 

apresentados os Projetos de Lei do Executivo 

nº022/2015 e nº025/2015, que foram incluídos na Ordem 

do Dia para discussão e votação. Na sequência foi 

apresentado o Balancete da Receita e da Despesa do 

Poder Executivo referente a março de 2015, que foi 

colocado a disposição das Comissões Permanentes. Na 

sequência foi apresentado o Balancete da Despesa do 

Poder Legislativo referente a março de 2015, que foi 

colocado a disposição das Comissões Permanentes. 

Foram lidos também ofícios recebidos do Ministério da 

Educação, informando repasses financeiros ao município. 

Foram lidos ainda os requerimentos nº 242/2015 e 

273/2015, recebidos da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo parabenizando o município pela passagem 

de seu aniversário. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Ailton Antônio Ferreira, 

onde indica ao Prefeito Municipal, que seja reformado o 

velório municipal. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Julimar Pelizari, onde 

indica ao Prefeito Municipal, o fornecimento de lanches 

aos policiais militares que fazem o patrulhamento da 

cidade após as 23h00min (vinte e três horas). Em 
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seguida foi apresentada indicação de autoria do vereador 

Edson Luiz Franco, onde indica ao Prefeito Municipal que 

sejam efetuados reparos na iluminação da Avenida Rui 

Barbosa. Iniciada a palavra livre, o vereador Manoel 

Aparecido Brandão, comentou o fato de que a  presente 

sessão ocorre no dia do descobrimento do Brasil. Disse, 

porém, que as últimas descobertas no Brasil não são 

dignas de elogio, citou como exemplo diversos casos de 

corrupção pelo país. Disse que a imprensa atualmente 

valoriza apenas casos de desastres, e deixa de lado 

exemplos a serem demonstrados a sociedade. Disse ter 

orgulho de ser brasileiro, nordestino e viradourense de 

coração.  Na sequência apresentou uma indicação, onde 

sugere ao Prefeito Municipal a substituição de grades e 

ralos, das canaletas de escoamento de água na escola 

Mateus Conceição. Em seguida apresentou uma 

solicitação de informações, à Secretária da Educação, 

acerca do andamento da reforma do Estatuto do 

Magistério Municipal. Relembrou ainda indicações de sua 

autoria que ainda não foram atendidas, como a limpeza 

de galerias de águas pluviais no Jardim Cotrim, sentido 

único na Rua do Manoel Walter Porto, que o site Lei nas 

Nuvens aponte o autor das Leis Municipais, e solicitou a 

volta dos recapeamentos em ruas da cidade.  Finalizou 

parabenizando a administração pela instalação de 
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luminárias na quadra e, no campo localizados no 

complexo esportivo no Jardim Itália. Na sequência usou a 

palavra o vereador Edson Luiz Franco e disse que as 

indicações são possíveis, e muitas delas necessárias e 

também apresentou algumas de sua autoria, que 

segundo  ele, até o momento não receberam atenção 

necessária pelo Poder executivo, como a questão  do 

escoamento de água sobre uma ponte no anel viário que 

liga Viradouro à Bebedouro, e na ponte do Córrego do 

sucuri,  também na estrada do banharão onde existe um 

buraco prejudicando a trânsito local, além da demora no 

recolhimento de galhos pela cidade. Disse que já existe 

na secretaria da Educação um minuta do Estatuto do 

Magistério, pronta, deixada pela gestão anterior. E 

solicitou a Presidente que requeira cópia da mesma para 

analise dos vereadores. Finalizou lembrando o fato de 

que a sessão ocorre no dia do descobrimento do Brasil, e 

que infelizmente a data não possui devida atenção,  

concordou ainda com o vereador Manoel Aparecido 

Brandão, no sentido de que a imprensa somente dá 

atenção a notícias que em cada contribuem para a 

sociedade, e de certa forma pregam o fim da instituição 

familiar. Na sequência usou a palavra o vereador Luiz 

Geraldo Cardoso, e disse registrou com fotografias, a 

situação da estrada do banharão, onde estão plantando 
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cana de açúcar  sobre a estrada, prejudicando o transito 

no local, citou também  a situação precária de uma ponte, 

que está prestes desmoronar. Por fim, solicitou o reparo 

de um buraco próximo ao supermercado três irmãos.  

Iniciada  a Ordem do Dia, foi  apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 022/2015, processo nº 147/2015, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o 

convênio com Departamento Estadual de Transito - 

DETRAN-SP. Em seguida 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 Lei do 

Executivo nº 025/2015, processo nº 150/2015, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 306.288,74 (trezentos e seis mil, duzentos e 

oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para o projeto 

tramitar em regime de urgência especial. Em seguida 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. Nenhum vereador 

manifestando interesse em se pronunciar durante a 

palavra livre para explicações pessoais, foi encerrada a 
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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 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 22 de abril de 2015. 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 13ª (décima terceira) 

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, Fabiana Lourenço da Silva 

Sevieiro, Julimar Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso e Manoel 

Aparecido Brandão, presentes também os funcionários 

Elena Maria de Almeida Barbiere, Lucas Henrique Nunes 

e Paulo Renato Zamariolli, às 21h03min (vinte e uma 

horas e três 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 nº 022/2015, processo nº 147/2015, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o 

convênio com Departamento Estadual de Transito - 

DETRAN-SP. Em seguida o projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e 
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Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto 

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 025/2015, processo nº 150/2015, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 306.288,74 (trezentos e seis mil, duzentos e 

oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para o projeto 

tramitar em regime de urgência especial. Em seguida 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. 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 


