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25ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
06ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 02 de maio de 2016.

Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 06ª (sexta) 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 20h10min (vinte horas e dez minutos)
a vereadora Fabiana Lourenço da Silva, Presidente da
Câmara e da sessão, solicitou ao vereador Julimar Pelizari
a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os
seguintes versos: "Tem misericórdia de mim, ó Deus,
por teu amor, por tua grande compaixão apaga minhas
transgressões. Lava-me de toda minha culpa e purificame do meu pecado. (Salmos 51, 01-02). Em seguida 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 18 (dezoito) e 28 (vinte e oito) de
abril do corrente ano. Colocadas as atas em discussão e
votação foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
foram apresentados os projetos de lei do executivo nº 018
e 039 de 2016, que foram incluídos na ordem do dia para
discussão e votação. Em seguida foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 042/2016, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, sendo
que foram encaminhadas cópias do mesmo aos senhores
vereadores e projeto encaminhado à Comissão de
Finanças e Orçamento para providências nos termos
regimentais. Em seguida foi apresentado o balancete da
receita e despesa do Poder Executivo, que foi enviado a
secretaria para que fique a disposição dos senhores
vereadores. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Decreto Legislativo nº 002/2016, e o Projeto de Lei do
Legislativo nº 008/2016, que foram incluídos na ordem do
dia para discussão e votação. Em seguida foi apresentada
a Moção nº 006/2016, de aplausos e congratulações aos
profissionais e datas comemorativas no mês de maio. Na
sequência foram apresentadas indicações de autoria do
vereador Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao
Prefeito Municipal que seja criado o Conselho Municipal e
viabilizado o Fundo Municipal de Segurança, que seja feita
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a avaliação médica anual dos servidores municipais, que
empreenda esforços no sentido de construir canaletas, e
revisar a sinalização nos bairros Nova Viradouro I e II, que
seja feita a revitalização do canteiro central da Avenida Rui
Barbosa, e que se faça prever na LDO-2017 recursos para
diversos fins. Em seguida foi apresentada indicação de
autoria do vereador Julimar Pelizari onde indica ao Prefeito
Municipal que seja criado o Plano de Carreira dos
Servidores

Públicos

Municipais.

Na

sequência

foi

apresentada indicação de autoria do vereador Edson Luiz
Franco, onde indica ao Prefeito Municipal que seja refeita a
sinalização de solo na rua nova Viradouro. Em seguida foi
apresentada indicação de autoria do vereador Erney
Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal a
implantação da Horta Municipal Educativa. Iniciada a
palavra livre o vereador Ailton Antônio Ferreira disse que a
vicinal Arcolino Zancheta, necessita de reparos no asfalto,
e solicitou providências do Poder Executivo. Na sequência
usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco e disse que
os acostamentos das vicinais do município necessitam de
manutenção.

Solicitou

ainda

que

sejam

tomadas

providências em um cruzamento no Bairro Vila Nova. Na
sequência usou a palavra o vereador Manoel Aparecido
Brandão e parabenizou todas as mães pela proximidade de
seu dia. Em seguida comentou e justificou suas indicações
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apresentas anteriormente. Ato continuo a Presidente
informou que já sendo licitada a reforma do prédio da
Prefeitura

Municipal.

Iniciada

a

Ordem

do

Dia

foi

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2016,
processo nº 130/2016, que aprova, nos termos do parecer
do Tribunal de Contas do Estado, as Contas do Poder
Executivo de Viradouro, referente ao exercício de 2013. O
projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o
projeto em discussão o vereador Luiz Geraldo Cardoso
disse solicitou na Casa em 2013 a prestação de Contas da
Festa do Peão, e não recebeu resposta. Disse que entrou
judicialmente para conseguir a informação, porém foi
informado que não houve prestação de contas. Disse que
dessa forma não existe possibilidade de fiscalizar os gastos
públicos, e adiantou que irá abster-se de votar o projeto.
Colocado o projeto em votação nominal recebendo os
seguintes votos: vereador Ailton Antônio Ferreira votou sim,
o vereador Edson Luiz Franco se absteve de votar, o
vereador Edson Luiz Maria Tavares se absteve de votar, o
vereador Erney Antônio de Paula votou sim, o vereador
José Gibran se absteve de votar, o vereador Julimar
Pelizari votou sim, o vereador Manoel Aparecido Brandão
votou sim, e o vereador Luiz Geraldo Cardoso se absteve
de votar. Em seguinte a Presidente declarou o projeto
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aprovado por 4 (quatro) votos favoráveis e 4 (quatro)
abstenções. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 018/2016, processo nº 058/2016, que
revoga integralmente a Lei nº 3078, de 02 de janeiro de
2013, parcialmente a Lei nº 2766, de 23 de abril de 2009,
recria as Secretarias de Governo, Educação, Saúde e dos
Negócios Jurídicos na estrutura da administração direta do
município

de

Viradouro,

os

cargos

de

Secretários

Municipais, e dá outras providências relacionadas. O
vereador Edson Luiz Franco levantou Questão Ordem e
disse que requereu à Casa informações pertinentes ao
projeto e até a presente data não obteve resposta. A
Presidente disse que ainda não recebeu a resposta do
Poder Executivo. O vereador Edson Luiz Franco disse que
como determina o Regimento Interno a votação do projeto
deve ser suspensa. Em seguida a Presidente suspendeu a
sessão por 05 (cinco) minutos. Reiniciada a sessão a
Presidente retirou o projeto de pauta e solicitou que os
vereadores solicitem todas as duvidas quanto ao mesmo.
Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo
nº 039/2016, processo nº 141/2016, que autoriza o Poder
Executivo a firmar o aditamento ao Termo de Compromisso
firmado entre o município e a empresa Boa Vista
Desenvolvimento Urbano LTDA, nos termos da Lei
Municipal nº 3.309, de 15 de fevereiro de 2016. O projeto
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recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças
e Orçamento, e Justiça e Redação. O vereador Manoel
Aparecido Brandão, solicitou que a Comissão de Obras e
Serviços. O vereador Edson Luiz Franco disse que conta
de ata que não esta sendo consultado pela Comissão de
obras e serviços. Em seguida usou a palavra o vereador
Luiz Geraldo Cardoso e disse que a Casa aprovou um
projeto referente a obras no córrego sucuri, que seriam de
extrema necessidade, alertando ainda que a empresa
responsável pela obra, tinha prazo para cumprimento da
mesma. Disse que após vários meses, a obra não foi
realizada e ainda querem mudar o local da obra. Em
seguida usou a palavra o vereador Manoel Aparecido
Brandão disse que a Comissão de Finanças e Orçamento
dá parecer a todos os projetos da Casa, a Comissão de
Finanças dá parecer quando o projeto refere-se a peças
orçamentárias, já a Comissão de Obras profere parecer
quando o projeto se trata de obras. Em seguida, disse que
pretende-se trocar recursos de uma obra que seria
realizada no córrego do sucuri, por reparos no lago
municipal. Disse que consta nos anexos um relatório de
uma

empresa

de

engenharia,

informando

diversas

irregularidades no lago municipal, que possuem potencial
de gerar grandes transtornos e acidentes, colocando em
risco a população de Viradouro. Disse que por diversas
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vezes alertou da má qualidade das obras realizadas no
lago municipal. Finalizou solicitando que a Presidência
convoque o engenheiro responsável pela obra para que
preste os esclarecimentos necessários. Em seguida a
Presidente retirou o projeto de pauta. Em seguida 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 a Secretaria Municipal
de Saúde. Em seguida a o vereador Julimar Pelizari,
solicitou

vistas

do

projeto,

sendo

concedido

pela

presidência no prazo regimental. 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
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26ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
20ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 02 de maio de 2016.

Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 20ª (vigésima) 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, 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 22h04min (vinte e duas horas e
quatro 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 Decreto Legislativo nº
002/2016, processo nº 130/2016, que aprova, nos termos
do parecer do Tribunal de Contas do Estado, as Contas do
Poder Executivo de Viradouro, referente ao exercício de
2013.

O

projeto

recebeu pareceres

favoráveis

das
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Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Colocado o projeto em discussão e em votação nominal
recebendo os seguintes votos: vereador Ailton Antônio
Ferreira votou sim, o vereador Edson Luiz Franco se
absteve de votar, o vereador Edson Luiz Maria Tavares se
absteve de votar, o vereador Erney Antônio de Paula votou
sim, o vereador José Gibran se absteve de votar, o
vereador Julimar Pelizari votou sim, o vereador Manoel
Aparecido Brandão votou sim, e o vereador Luiz Geraldo
Cardoso se absteve de votar. Em seguinte a Presidente
declarou o projeto aprovado por 04 (quatro) votos
favoráveis e 04 (quatro) abstenções. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 018/2016,
processo nº 058/2016, que revoga integralmente a Lei nº
3078, de 02 de janeiro de 2013, parcialmente a Lei nº 2766,
de 23 de abril de 2009, recria as Secretarias de Governo,
Educação, Saúde e dos Negócios Jurídicos na estrutura da
administração direta do município de Viradouro, os cargos
de Secretários Municipais, e dá outras providências
relacionadas. A Presidente retirou o projeto de pauta e
solicitou que os vereadores solicitem todas as duvidas
quanto ao mesmo. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 039/2016, processo nº 141/2016,
que autoriza o Poder Executivo a firmar o aditamento ao
Termo de Compromisso firmado entre o município e a
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empresa Boa Vista Desenvolvimento Urbano LTDA, nos
termos da Lei Municipal nº 3.309, de 15 de fevereiro de
2016.

O

projeto

recebeu pareceres

favoráveis

das

Comissões de Finanças e Orçamento, e Justiça e
Redação. Em seguida a Presidente retirou o projeto de
pauta, após acordo com todos os vereadores. Em seguida
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 a Secretaria Municipal
de Saúde. Em seguida a o vereador Julimar Pelizari,
solicitou

vistas

do

projeto,

sendo

concedido

pela

presidência no prazo regimental. 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

