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18ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
14ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 06 de abril de 2016.

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 14ª (décima quarta)
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 Sevieiro, 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 20h15min (vinte horas e
quinze minutos) a Presidente da Câmara e da Sessão,
vereadora Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro solicitou
ao vereador Ailton Antônio Ferreira a leitura de um
versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: "E
será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que
eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará
sobre todas as nações da Terra. E todas estas
bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando
ouvires a voz do Senhor teu Deus: Bendito serás tu
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na cidade, bendito serás no campo. !Deuteronômio
Efésios 28: 01-03. Em seguida a Presidente declarou
aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em seguida a
Presidente informou aos vereadores presentes que a
sessão tem o objetivo de julgar as contas apresentadas
pelo chefe do Poder Executivo em 2012. Iniciada a
Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Decreto
Legislativo nº001/2016, processo nº 101/2016, dispõe
sobre a rejeição das contas municipais de 2012, da
Prefeitura Municipal de Viradouro, apresentadas pelo exprefeito Paulo Camilo Guiselini. A Presidente disse que
os vereadores tem em mãos cópias e foram lidos em
sessão anterior o Parecer Prévio exarado pelo Tribunal
de Contas, bem como o Parecer ao pedido de reexame.
Em seguida a Presidente disse que considerando a
necessidade de leitura das peças principais do processo
de análise de contas pelo Tribunal de Contas, serão lidos
os seguintes documentos: Parecer Prévio do Tribunal de
Contas e Parecer referente ao pedido de reexame;
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento;
Alegações Finais do ex-prefeito Paulo Camilo Guiselini;
Parecer Final da Comissão de Finanças e Orçamento.
Em seguida a Presidente lembrou que todos os
vereadores possuem cópia integral do procedimento de
apuração das contas, e consultou aos mesmos se
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gostariam que fosse realizada a leitura de outra peça dos
autos, recebendo resposta negativa. Em seguida a
Presidente

questionou

o

ex-prefeito

Paulo

Camilo

Guiselini e seus advogados se gostariam que fosse
realizada a leitura de outra peça dos autos, porém foi
verificada a ausência do mesmo, e de seus advogados.
Em seguida a Presidente solicitou ao primeiro secretário
que iniciasse a leitura das peças citadas. O segundo
secretário

seguiu

a

leitura

das

peças,

conforme

determinação da Presidente. Em seguida foi realizada a
leitura do projeto. Em seguida a Presidente convidou a
ocupar a tribuna o ex-prefeito Paulo Camilo Guiselini, ou
sua procuradora, para que apresente suas alegações
verbais, porém novamente foi contatada a ausência dos
mesmos. O projeto recebeu parecer favorável da
Comissão de Justiça e Redação. Colocado o projeto em
discussão o vereador Erney Antônio de Paula que
agradeceu aos membros da Comissão de Finanças e
Orçamento, a Presidência da Casa, bem como aos
funcionários que contribuíram para que o processo
tramitasse com agilidade e de forma democrática. Disse
que durante sua defesa o ex-prefeito assume as
irregularidades cometidas. Mencionou a falta de controle
com gastos de combustíveis, no montante de R$
915.430, 24 (novecentos e quinze mil, quatrocentos e
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trinta reais e vinte e quatro centavos). Disse que
aconteceram
pagamentos

varias
e

irregularidades,
irregularidades.

e

atrasos

Leu

em

diversos

apontamentos de irregularidades feitos pelo Tribunal de
Contas. Finalizou solicitando a Presidente, que após a
votação, que o Decreto seja enviado ao Ministério
Público, Tribunal de Contas, Justiça Eleitoral e onde mais
for necessário. Em seguida a Presidente disse que
efetuara os encaminhamentos de praxe. Em seguida o
projeto foi colocado em votação nominal, sendo "sim"
pela aprovação do projeto e "não" pela rejeição do
mesmo, recebendo os seguintes votos dos vereadores
presentes: vereador Ailton Antônio Ferreira que disse
Sim, Erney Antônio de Paula disse sim, Julimar Pelizari
disse sim, disse também que o processo aconteceu de
forma democrática. Em seguida o Manoel Aparecido
Brandão disse sim, disse também que analisou o todo o
projeto. Em seguida leu apontamentos do Tribunal de
Contas e trechos do processo, justificando seu voto. Em
seguida a Presidente anunciou o resultado da votação,
ficando o Projeto aprovado por unanimidade dos
presentes. Em seguida a Presidente parabenizou os
membros da Comissão de Finanças e Orçamento e aos
funcionários da Casa pelo apoio durante todo o processo.
Nada mais havendo para a Ordem do Dia 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

