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39ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
10ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 01 de agosto de 2016.

No 01 (primeiro) dia do mês de agosto de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 10º (décima) Sessão
Ordinária, do quarto 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 20h10min (vinte horas e dez minutos)
a vereadora Fabiana Lourenço da Silva, presidente da
câmara e da sessão, solicitou ao vereador Julimar Pelizari
que efetuasse a leitura de um versículo bíblico, o vereador
leu os seguintes versos: “Toda a alma esteja sujeita as
autoridades superiores, porque não há autoridades que
não venha de Deus, e as autoridades que há foram
ordenadas por Deus." (Romanos 13:1). Em seguida a
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Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de
Deus. Em seguida foram apresentadas as atas das
sessões realizadas em 20 (vinte) de junho e 07 (sete) e 14
(quatorze) de julho corrente ano. Colocadas as atas em
discussão e votação foram aprovadas por unanimidade. Na
sequência foram apresentados os projetos de lei do
Executivo nº 50, 51, 52, 55 e 57 de 2016 e, incluídos na
ordem do dia para discussão e votação. A Presidente
informou que o projeto de lei do Legislativo nº 056/2016 foi
retirado de pauta a pedido do autor. Na sequência foi
apresentado e encaminhado as comissões permanentes o
balancete da receita e despesa do Poder Executivo
referente ao mês de junho de 2016. Em seguida foi lido
ofício recebido da Secretaria Municipal de Educação em
agradecimento a disponibilização do auditório da Câmara
Municipal. Na sequência foram apresentados os projetos
de lei do Executivo nº 07 e 10 de 2016 e, incluídos na
ordem do dia para discussão e votação. Em seguida foi
apresentado e encaminhado as comissões permanentes o
balancete da receita e despesa do Poder Legislativo
referente ao mês de junho de 2016. Em seguida foi lido
ofício recebido do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis. Foram lidos ofícios recebidos da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, parabenizando
Viradouro por seu adversário. Em seguida foi lido ofício
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recebido da Câmara Municipal de Tupã. Na sequência
foram lidos ofícios recebidos do Ministério da Educação
informando repasse financeiro ao município. Em seguida foi
apresentada a moção nº 008/2016, de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, processo nº 263/2016, de
Aplausos e Congratulação aos profissionais e datas
comemorativas do mês de agosto. Colocada a moção em
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Na
sequência foi apresentada uma indicação de autoria do
vereador Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito
Municipal que seja fornecida alimentação aos doentes e
acompanhantes com situação precária que se deslocam
para fazerem tratamento de saúde em outras cidades. Em
seguida foram apresentadas 06 (seis) indicações de autoria
do vereador Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao
senhor Prefeito que adote providências quanto ao trânsito
no cruzamento da Rua Carlos Gomes com a avenida Rui
Barbosa, com vistas a diminuir o número de acidentes
naquele local; Que empreenda esforços no sentido de
revitalizar o canteiro central da Avenida Rui Barbosa; Que
transforme o trecho da Rua Chicrala Assef, entre as praças
Elísio Mira e Sebastião Alves, em vias de sentido único;
Que instale grades com proteção lateral junto as guias nos
bueiros nas proximidades do cruzamento das Ruas
Tiradentes com Jaime José Andretta e em todos os outros

188

da cidade que se encontrarem em tal situação; Que
empreenda esforços no sentido de reestabelecer a entrega
de medicamentos gratuitos a população bem como agilizar
o atendimento de especialidades médicas. Iniciada a
palavra livre o vereador Manoel Aparecido Brandão
registrou seu repudio a publicação da revista Veja,
especificamente na coluna do jornalista Claudio Moro de
Castro, datada de 27 de julho do corrente ano, onde ataca
a educação do Brasil. Disse estar arrependido de cita-lo em
sua monografia. Em seguida leu um texto rebatendo as
palavras

do

jornalista.

Em

seguida

informou

a

apresentação de emenda ao projeto de Lei do Executivo nº
056/2016, que foi retirado de pauta a pedido do autor,
solicitou então que envie sua emenda ao Executivo para
que corrija-se a redação. Em seguida usou a palavra o
vereador Edson Luiz Franco e informou que há cerca de
dois meses requereu na Casa informações do Poder
Executivo, e que até a presente data não recebeu as
respostas. Finalizou solicitando o empenho da Presidente
no sentido de cobrar respostas do Poder Executivo. A
Presidente disse que já oficiou o Poder Executivo cobrando
as respostas em caráter de urgência. Iniciada a Ordem do
Dia foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº
007/2016, processo nº 150/2016, de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão que determina normas para
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emissão de protocolo de agendamento junto à Secretaria
Municipal de Saúde. A Presidente informou que o projeto
recebeu uma emenda do próprio autor do projeto. Em
seguida o vereador Julimar Pelizari solicitou vistas da
emenda. A Presidente concedeu vistas pelo prazo
regimental. Em seguida o vereador Edson Luiz Franco a
legou questão de ordem e disse que protocolou 2 (dois)
Projetos de Lei e 1 (um) Projeto de Resolução na última
quinta feira. Disse que o Regimento Interno da Casa prevê
que o Projeto de Resolução será apreciado na sessão
subsequente a sua apresentação, e até o momento o
mesmo não foi encaminhado aos vereadores. Disse ainda
que o Regimento Interno, em seus artigos 317 e 348 prevê
que tais projetos sejam votados até 30 (trinta) dias antes
das eleições, sobrestando-se a deliberação sobre os
demais assuntos até que conclua sua votação. Afirmou que
o artigo 59 da Lei Orgânica do Município também
estabelece que o subsídio o Prefeito do Vice-Prefeito sejam
fixados até 30 (trinta) dias antes da eleição, e que de certa
forma tal artigo revoga o artigo 23 do Regimento Interno. A
Presidente disse estar cumprindo o Regimento Interno, e
que se houve erro na elaboração do mesmo não participou.
A Presidente solicitou que o departamento jurídico da
Casa, de parecer sobre a questão. Finalizou dizendo que
mesmo com toda divergência, o prazo para votação do
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projeto não expirou e, que não abre mão de seu mandato e
das atribuições de presidente. O vereador Edson Luiz
Franco e disse que existe a possibilidade de sobrestamento
de todas as matérias existentes. Solicitou que o caso seja
encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para que
se manifeste. A Presidente disse que encaminhará no
momento certo. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 055/2016, processo nº 253/16, que
dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo
Municipal efetue o repasse de recursos financeiros do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de
Viradouro para a APAE de Viradouro. Foi aprovado por
unanimidade o pedido para que o projeto tramite em regime
de urgência especial. O projeto recebeu pareceres
favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 057/2016,
processo nº 255/16, que dispõe sobre autorização de
subvenção Social a entidade Hospital e Maternidade São
Vicente de Paulo e dá outras providências correlatas. Foi
aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto
tramite em regime de urgência especial. O projeto recebeu
pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação
e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão
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e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 050/2016,
processo nº 227/2016, que dispõe sobre a denominação do
centro Poliesportivo João Dovello. O projeto recebeu
parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Justiça
e Redação com os votos dos vereadores membros Ailton
Antônio Ferreira e Edson Luiz Maria Tavares, registrandose o voto em contrário separado do membro vereador
Manoel Aparecido Brandão. Colocado o Projeto em
discussão o vereador Manoel Aparecido Brandão disse
entender que o projeto deveria ser de autoria da Casa e
não Poder Executivo. Em seguida adiantou que irá se
abster de votar projetos com esse tema. Disse também que
a Casa estará concedendo nome a obras que já foram
inauguradas, o que parece ser estranho. Finalizou disse
que não é contrário aos nomes concedidos, mas contrário a
forma que o processo esta sendo feito. Na sequência usou
a palavra o vereador Edson Luiz Maria Tavares e disse ser
favorável a tramitação do projeto. Disse que no passado o
Prefeito concedeu nomes a obras indevidamente por
Decreto, porém hoje esta concedendo por projeto de lei,
que deverá ser apreciado pelo Legislativo e sancionado
pelo Executivo. Na sequência usou a palavra o vereador
Ailton Antônio Ferreira e disse ser favorável a tramitação do
projeto, pois esta sendo através de projeto de lei. Na
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sequência usou a palavra o vereador Julimar Pelizari e
disse que anteriormente os logradouros públicos eram
concedidos por decreto legislativo, porém observou-se que
o correto seria por projeto de lei. Disse que o artigo 29 da
Lei Orgânica Municipal autoriza o Prefeito conceder os
nomes, desde que seja através de projeto de lei. Disse
ainda que o Prefeito luta para concluir a obra, e depois
chega um vereador querendo nomear a obra, parecendo
ser demagogia política. Colocado o projeto em votação, foi
aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
abstenção, sendo esta do vereador Manoel Aparecido
Brandão. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do
Executivo nº 051/2016, processo nº 228/2016, que dispõe
sobre a denominação da quadra poliesportiva Nilton José
Marine Filho. O projeto recebeu parecer favorável à sua
tramitação da Comissão de Justiça e Redação com os
votos dos vereadores membros Ailton Antônio Ferreira e
Edson Luiz Maria Tavares, registrando-se o voto contrário
em separado do membro vereador Manoel Aparecido
Brandão. Colocado o Projeto em discussão e votação, foi
aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
abstenção, sendo esta do vereador Manoel Aparecido
Brandão. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do
Executivo nº 052/2016, processo nº 229/2016, que dispõe
sobre a denominação da Seção de Compras Fernando
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Riciolli. O projeto recebeu parecer favorável à sua
tramitação da Comissão de Justiça e Redação com os
votos dos vereadores membros Ailton Antônio Ferreira e
Edson Luiz Maria Tavares, registrando-se o voto contrário
em separado do membro vereador Manoel Aparecido
Brandão. Colocado o Projeto em discussão e votação, foi
aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
abstenção, sendo esta do vereador Manoel Aparecido
Brandão. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do
Legislativo nº 010/2016, processo nº 247/2016, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de
pacientes que aguardam por consultas com especialistas,
exames e cirurgias na rede pública de saúde do município
de Viradouro no estado de São Paulo. Em seguida o
vereador Julimar Pelizari solicitou vistas do projeto. Na
sequência foi concedidas as vistas pelo prazo regimental.
Iniciada a palavra livre para explicações pessoais usou a
palavra o vereador Manoel Aparecido Brandão e solicitou a
todos que leiam o artigo 29 da Lei Orgânica. Em seguida
solicitou que a Presidente estenda o pedido de vistas do
vereador Julimar Pelizari, aos projetos de sua autoria, a
todos os vereadores. Disse ser de fundamental importância
a transparência na secretaria de saúde para que o paciente
acompanhe melhor seus procedimentos médicos. Na
sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo Cardoso
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e disse que o Regimento Interno prevê que o pedido de
vistas deve ser escrito e deliberado pelo plenário. Na
sequência usou a palavra o vereador Julimar Pelizari e
disse ser quase impossível realizar o que o projeto prevê,
por isso solicitou vistas do mesmo. Disse que o município
atende diversas especialidades, sendo difícil a previsão de
atendimento. Disse ainda que os atendimentos realizados
fora do município, são impossíveis de previsão. Sugeriu
que a Presidente notifique o Prefeito no sentido reavaliar a
atual lista de espera por procedimentos médicos, uma vez
que possam haver pessoas que não necessitem mais,
desistiram, ou até mesmo faleceram, de tal forma que
possa descongestionar o atual sistema. A Presidente
sugeriu ainda que verifique-se as pessoas que possuem
convênios médicos. Finalizando cumprimentou o expresidente da Casa Natal Lopes, que assistia a sessão no
auditório. Ninguém querendo fazer uso da palavra 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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40ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
30ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 01 de agosto de 2016.

No 01 (primeiro) dia do mês de agosto de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 30º (trigésima) Sessão
Extraordinária, do quarto 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 21h40min (vinte e uma horas e
quarenta minutos) a vereadora Fabiana Lourenço da Silva,
presidente da câmara e da sessão, declarou aberta a
sessão sob a proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia
foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 007/2016,
processo nº 150/2016, de autoria do vereador Manoel
Aparecido Brandão que determina normas para emissão de
protocolo de agendamento junto à Secretaria Municipal de
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Saúde. A Presidente informou que o projeto recebeu uma
emenda do próprio autor do projeto. Em seguida o vereador
Julimar Pelizari solicitou vistas da emenda. A Presidente
concedeu vistas pelo prazo regimental. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 055/2016,
processo nº 253/16, que dispõe sobre autorização para que
o Poder Executivo Municipal efetue o repasse de recursos
financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescentes de Viradouro para a APAE de Viradouro. Foi
aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto
tramite em regime de urgência especial. O projeto recebeu
pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação
e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 057/2016,
processo nº 255/16, que dispõe sobre autorização de
subvenção Social a entidade Hospital e Maternidade São
Vicente de Paulo e dá outras providências correlatas. Foi
aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto
tramite em regime de urgência especial. O projeto recebeu
pareceres favoráveis 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 050/2016,
processo nº 227/2016, que dispõe sobre a denominação do
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centro Poliesportivo João Dovello. O projeto recebeu
parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Justiça
e Redação com os votos dos vereadores membros Ailton
Antônio Ferreira e Edson Luiz Maria Tavares, registrandose o voto em contrário separado do membro vereador
Manoel Aparecido Brandão. Colocado o Projeto em
discussão e votação, foi aprovado por 7 (sete) votos
favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo esta do vereador
Manoel Aparecido Brandão. Na sequência foi apresentado
o Projeto de Lei do Executivo nº 051/2016, processo nº
228/2016, que dispõe sobre a denominação da quadra
poliesportiva Nilton José Marine Filho. O projeto recebeu
parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Justiça
e Redação com os votos dos vereadores membros Ailton
Antônio Ferreira e Edson Luiz Maria Tavares, registrandose o voto contrário em separado do membro vereador
Manoel Aparecido Brandão. Colocado o Projeto em
discussão e votação, foi aprovado por 7 (sete) votos
favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo esta do vereador
Manoel Aparecido Brandão. Na sequência foi apresentado
o Projeto de Lei do Executivo nº 052/2016, processo nº
229/2016, que dispõe sobre a denominação da Seção de
Compras Fernando Riciolli. O projeto recebeu parecer
favorável à sua tramitação da Comissão de Justiça e
Redação com os votos dos vereadores membros Ailton
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Antônio Ferreira e Edson Luiz Maria Tavares, registrandose o voto contrário em separado do membro vereador
Manoel Aparecido Brandão. Colocado o Projeto em
discussão e votação, foi aprovado por 7 (sete) votos
favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo esta do vereador
Manoel Aparecido Brandão. Na sequência foi apresentado
o Projeto de Lei do Legislativo nº 010/2016, processo nº
247/2016,

que

dispõe

sobre

a

obrigatoriedade

da

divulgação de listagens de pacientes que aguardam por
consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede
pública de saúde do município de Viradouro no estado de
São Paulo. Em seguida o vereador Julimar Pelizari solicitou
vistas do projeto. Na sequência foi concedidas as vistas
pelo prazo regimental. Nada mais havendo foi encerrada a
sessão e lavrada a presente ata, que após lida e achada
conforme segue devidamente assinada.
Presidente
1º Secretário

2º Secretário

