222

45ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
12ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 05 de setembro de 2016.

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil
e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 12º (décima segunda)
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 20h15min (vinte horas e quinze
minutos)

a

vereadora

Fabiana

Lourenço

da

Silva,

presidente da câmara e da sessão, solicitou ao vereador
José Gibran que efetuasse a leitura de um versículo bíblico,
o vereador leu os seguintes versos: “Mas recebereis a
virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda Judéia e Samaria, e até aos confins da Terra."
(Atos dos Apóstolos 1:8). Em seguida a Presidente
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declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em
seguida

foram

apresentadas

as

atas

das

sessões

realizadas em 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) de agosto do
corrente ano. Colocadas as atas em discussão e votação
foram aprovadas por unanimidade. Na sequência foram
apresentados o projeto de lei do legislativo nº 13 de 2016,
bem como os projetos de decretos legislativos nº 03, 04,
05, 06 e 07 de 2016, que foram incluídos na ordem do dia
para discussão e votação. Na sequência foi apresentado e
encaminhado as comissões permanentes o balancete da
receita e despesa do Poder Legislativo referente ao mês de
agosto de 2016. Em seguida foi apresentada a Moção nº
009/2016, de aplausos e Congratulações aos profissionais
e datas comemorativas do mês de setembro. Colocada a
Moção em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foram apresentadas 3 (três)
indicações de autoria do vereador Manoel Aparecido
Brandão, onde indica ao Prefeito Municipal que instale
lixeiras públicas pela cidade; que tome providências com
relação a asfalto e canaletas de ruas da cidade; Que
viabilize estacionamento à 45º na Avenida João Gibran. Na
sequência foram apresentadas 2 (duas) indicações de
autoria do vereador Erney Antônio de Paula, onde indica ao
Prefeito que seja enviado ofício à empresa Vivo para
reparos de telefones públicos; Que seja feito recapeamento
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asfáltico na rua Antônio Beluzzo. Iniciada a palavra livre o
vereador Manoel Aparecido Brandão que comentou e
justificou suas indicações apresentadas anteriormente. Em
seguida apresentou requerimento a ser enviado ao Poder
Executivo onde solicita informações sobre quais normas
são utilizadas na confecção do asfalto no município, e
sobre o andamento das providências relativas às empresas
responsáveis pelo planejamento e execução das obras do
lago

municipal.

Finalizou

comentando

sobre

a

independência do Brasil, cujo feriado se aproximava, e
dizendo que a população brasileira deveria se preocupar
mais com a educação e economia, ao invés de festas. Na
sequência usou a palavra usou a palavra o vereador Edson
Luiz Franco disse que não tem o habito de realizar
cobranças, porém o recape da rua Romano Beluzzo, onde
o Prefeito e o Vice-Prefeito confirmaram que a obra seria
realizada. A Presidente disse que se que o Prefeito se
comprometeu em concluir, assim será feito. Iniciada a
Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei do
Legislativo nº 013/2016, processo nº 281/2016, que declara
de utilidade pública a Associação de Cultura, Esportes e
Turismo de Viradouro/SP. Na sequência o vereador Edson
Luiz Franco apresentou questão de ordem com base no
parágrafo 3º do artigo 165 do Regimento Interno, alegando
que as matérias incluídas na Ordem do Dia deram entrada
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na Casa em 10/08/2016 e 12/08/2016, porém disse que
projeto de Lei do Legislativo nº 012/2016, entrou na Casa
em 28/07/2016 e não foi incluído na pauta. Em seguida
solicitou que a Comissão de Justiça e Redação se
manifestasse sobre o tema. Em seguida a Presidente
suspendeu a Sessão por 5 (cinco) minutos. Reiniciada a
sessão a Presidente disse que encaminhará a Questão de
Ordem à Comissão de Justiça e Redação, e prosseguirá
com a Ordem do Dia. O vereador Edson Luiz Franco
registrou que apresentou a Questão de Ordem antes da
votação das matérias. Em seguida a Presidente suspendeu
a sessão por 5 (cinco) minutos. Reiniciada a sessão a
Presidente encaminhou a Questão de Ordem à Comissão
de Justiça e Redação para manifestação, e convocou
sessão extraordinária para o dia 13 (treze) de setembro de
2016, às 19h00min. Na sequência usou a palavra o
vereador Manoel Aparecido Brandão e disse que a
Questão de Ordem poderia ter sido respondida durante a
sessão, porém os outros membros da Comissão de Justiça
e redação se ausentaram do plenário. Em seguida o
vereador Manoel Aparecido Brandão, convocou os demais
membros da Comissão de Justiça e Redação para reunião
no dia 12 (doze) de setembro de 2016, às 09h00min.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi encerrada
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a sessão e lavrada a presente ata, que após lida e achada
conforme segue devidamente assinada.
Presidente
1º Secretário

2º Secretário

