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57ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
16ª Sessão Ordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, em 03 de novembro de 2015.
Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2015 (dois mil e
quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 16ª (décima 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 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
20h14min (vinte horas e quatorze minutos) a vereadora
Fabiana Lourenço da Silva, presidente da Câmara e da
sessão, solicitou ao vereador Ailton Antônio Ferreira a
leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes
versos: " Bem aventurados os misericordiosos, porque
eles alcançarão a misericórdia; Bem Aventurados os
limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem
Aventurados os pacificadores, porque eles serão
chamados de filhos de Deus; Bem aventurados os que
sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus."
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Mateus 5:07-10. Em seguida a Presidente declarou aberta
a sessão sob a proteção de Deus. Na sequência foram
apresentadas as atas das sessões realizadas em 19
(dezenove) e 21 (vinte e um) de outubro do corrente ano.
Colocadas as atas em discussão e votação foram
aprovadas por unanimidade. Na sequência a Presidente
anunciou a retirada de pauta da Mensagem de Veto ao
Projeto de Lei do Legislativo nº 010/2015. Na sequência
foram apresentados os Projetos de Lei do Executivo nº
079, 080, bem como o Projeto de Lei Complementar nº
002/2015 que foram incluídos na Ordem do Dia para
discussão e votação. Em seguida foi lido ofício recebido da
Câmara Municipal de Morro Agudo que encaminha Moção
de Repudio nº 008/2015, ao Governo Federal que pretende
encerrar o programa "Aqui tem Farmácia Popular". Na
sequência foi apresentada a Moção nº 012/2015, de autoria
do vereador Erney Antônio de Paula, de aplausos e
congratulações aos profissionais datas comemorativas do
mês de novembro. Colocada a moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi
apresentada a Moção nº 013/2015, de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, de repúdio ao Governo Federal
por corte de recursos para o sistema "S". Logo após a
leitura, a Presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco)
minutos para que diretores do SESI utilizassem a palavra.
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Reiniciada a sessão, a Moção foi colocada em discussão e
votação, sendo aprovada por unanimidade. A Presidente
usou a palavra e sugeriu a elaboração de um outro
documento de apoio a ser enviado as autoridades
competentes.

Na

sequência

foram

apresentadas

04

(quatro) indicações de autoria do vereador Manoel
Aparecido Brandão, onde indica ao Prefeito Municipal que
envie a Câmara Municipal projeto de lei similar ao PL
079/2015, concedendo às ADIs o mesmo beneficio
concedidos aos professores; Que empreenda esforços no
sentido de realizar o pagamento de conselhos de
categorias

profissionais

dos

funcionários

públicos

municipais; Que agilize a instalação dos novos aparelhos
de Raio X e de Ultrassonografia adquiridos pelo município
e, que empreenda esforços para diminuir o tempo de
espera dos pacientes por especialidades médicas. Iniciada
a palavra livre, o vereador Manoel Aparecido Brandão
parabenizou o vereador Erney Antônio de Paula, pela
elaboração da Moção em apoio ao sistema "S". Em
seguida cumprimentou a Presidente e disse estar muito
feliz por sua cura. Logo após solicitou atenção do Prefeito a
reparos no asfalto do bairro Nova Viradouro. Disse que
Viradouro novamente esta com índices de violência
assustadores, e que a Comissão Especial de Segurança
(CESP) criada no ano anterior apontou varias atitudes que
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deveriam ser tomadas, porém pouco foi feito. Disse que
encontrou motos da ROCAN, pelas ruas e acredita que isso
é muito importante. Disse que a violência também esta nas
escolas. Registrou ainda indicações que não foram
atendidas, como o recapeamento de fronte a Igreja Torre
Forte, e também na rua Edília Americano de Freitas no
bairro Jardim das Palmeiras e a construção de uma
canaleta próximo a escola Sandoval José de Almeida.
Finalizou solicitando que não se faça atribuições de aula no
município antes que o estado faça. Na sequência usou a
palavra o vereador Edson Luiz Franco e disse que ficou
muito feliz com a recuperação da Presidente. Disse
repudiar os atos do Governo Federal que retiram recursos
do sistema "S". Disse também, ser fundamental a
gratificação por assiduidade aos ADIs. Disse também que
os funcionários aguardam a gratificação de R$ 100,00 (cem
reais) por assiduidade e este seria o momento ideal. Disse
que foi publicado recentemente um Decreto que reduz o
expediente na Prefeitura durante alguns dias da semana, e
questionou se os funcionários que continuam trabalhando
em setores essenciais não deveriam ser gratificados por
isso. Disse que varias sugestões quanto a segurança
pública foram apresentadas pela Comissão Especial de
Segurança Pública, porém nada foi feito. Sugeriu então a
visita ao Comando da Policia Militar, para que possam
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cobrar atitudes. Finalizou indicando ao Prefeito que utilize o
galpão próximo a Câmara Municipal, que no momento
encontra-se vazio, para a instalação de setores da
administração municipal. Na sequência a Presidente usou a
palavra e disse que em conversa informal com os
vereadores já estudam visitas ao Comando das Policias
Militar e Civil, afim de cobrarem uma atitude quanto
segurança de Viradouro. Disse também que provavelmente
os aparelhos de Raio X e Ultrassonografia deverão ser
instalados no Hospital do Município. Iniciada a Ordem do
Dia foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
079/2015, processo nº 473/2015, dispõe sobre a criação de
valor especial de hora/aula aos docentes do Município de
Viradouro para os casos que especifica. O projeto recebeu
parecer favorável a sua tramitação, das Comissões de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o
projeto em discussão o vereador Manoel Aparecido
Brandão elogiou a forma que o projeto foi elaborado.
Colocado o projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 080/2015, processo nº 474/2015, que
dispõe sobre a alteração do caput do art. 1º da Lei
Municipal nº 3.282, de 07 de outubro de 2015. O projeto
recebeu

parecer

favorável

a

sua

tramitação,

das

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.

287

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei Complementar nº 002/2015, processo nº 475/2015,
que altera o anexo I da Lei Complementar nº 010/2015,
Regime Próprio de Previdência. O projeto recebeu parecer
favorável a sua tramitação, das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em
discussão o vereador Edson Luiz Franco disse que na
justificativa o Prefeito menciona o fato de que o
superintendente

do

IMPREV,

tem

atribuições

que

equivalem as de secretário, portanto para o vereador
Edson

Franco

deveriam

receber

o

mesmo

salário.

Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra
livre para explicações pessoais, 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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58ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
42ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, aos 03 de novembro de 2015.
Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2015 (dois mil e
quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 42ª (quadragésima
segunda) 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 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 21h13min (vinte e uma horas e treze
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 Executivo nº 079/2015,
processo nº 473/2015, dispõe sobre a criação de valor
especial de hora/aula aos docentes do Município de
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Viradouro para os casos que especifica. O projeto recebeu
parecer favorável 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 080/2015, processo nº 474/2015, que
dispõe sobre a alteração do caput do art. 1º da Lei
Municipal nº 3.282, de 07 de outubro de 2015. O projeto
recebeu

parecer

favorável

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 Complementar nº 002/2015, processo nº 475/2015,
que altera o anexo I da Lei Complementar nº 010/2015,
Regime Próprio de Previdência. O projeto recebeu parecer
favorável 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

