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60ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
18ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 05 de dezembro de 2016.
Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2016 (dois mil
e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede
da Câmara Municipal, realizou-se a 18º (décima oitava)
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, Manoel Aparecido
Brandão e Luiz Geraldo Cardoso, presentes também os
funcionários Elena Maria de Almeida Barbiere, Flávio Luis
Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique Nunes, Valéria de
Fátima Bidóia Valverde 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 Manoel Aparecido Brandão
que efetuasse a leitura de um versículo bíblico, o vereador
leu os seguintes versos: “O Senhor é meu pastor, nada
me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha
alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do
seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
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da morte, não temeria mal algum, porque tu estás
comigo; a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas
uma mesa perante mim na presença dos meus
inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei
na casa do Senhor por longos dias." (Salmo 23). Em
seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas as atas
das sessões realizadas em 21 (vinte e um) e 28 (vinte e
oito) de novembro do corrente ano. Colocadas as atas em
discussão e votação foram aprovadas por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o projeto de lei do executivo nº
067/2016, que foi incluído na Ordem do Dia para discussão
e votação. Na sequência foi apresentado o balancete da
receita e da despesa do Poder Legislativo referente a
novembro de 2016, que foi enviado à secretaria e colocado
a disposição dos vereadores. Na sequência foi lida Nota de
Pesar pelo falecimento do viradourense Osvaldo Ilheo. Na
sequência foram lidos convites para formaturas da rede
municipal de ensino. Na sequência foi lido ofício recebido
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que
encaminha decisão sobre contas do exercício de 2011,
refrente

ao

ex-prefeito

Paulo

Camilo

Guiselini.

Na

sequência foi apresentada a moção nº011/2016, de autoria
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do vereador Erney Antônio de Paula, de aplausos e
congratulações as datas comemorativas e profissionais do
mês de dezembro. Colocada a Moção em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência
foram apresentadas 2 indicações de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal
a implantação do Programa Censo-Inclusão e CadastroInclusão

e

Cadastro-Inclusão

para

a

identificação,

mapeamento e cadastramento do perfil socioeconômico
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no
município; Sugeriu ainda a implantação do Programa
Farmácia 24 horas na Farmácia Municipal ou na Unidade
de Pronto Atendimento do município. Iniciada a palavra
livre o vereador Manoel Aparecido Brandão disse que nos
últimos 04 (quatro) anos utilizou-se da tribuna, porém
aquela ocasião era especial pois precedia um silêncio
mínimo de mais 04 (quatro) anos. Disse que mesmo não
exercendo o cargo de vereador, não deixará de ser político
e contribuirá para o bem da sociedade. Disse que não
apresentou indicações, pois o governo atual esta no apagar
das luzes e os novos vereadores irão continuar o trabalho.
Disse que o Brasil passa por um momento triste, não
somente

pelo

acidente

com

o

time

de

futebol

Chapecoense, mas pela situação da política nacional.
Finalizou parafraseando Darci Ribeiro, pensador brasileiro :
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Na vida política perdi mais batalhas do que ganhei, mas foi
melhor foi telas perdido do que ter me aliado aos que
ganharam as que perdi. Iniciada a Ordem do Dia, foi
apresentado o projeto de lei do Executivo nº 067/2016,
processo nº 404/2016, que autoriza o Poder Executivo a
conceder

bolsa

auxilio

aos

profissionais

da

saúde

participantes do Programa de Residência de Medicina de
Família e Comunidade e preceptor do Programa de
Residência Multiprofissional e em saúde, e dá outras
providências. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua
tramitação da Comissão de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação. Colocado o projeto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Iniciada a palavra
livre para explicações pessoais, o vereador Manoel
Aparecido Brandão disse que agradeceu aos eleitores que
confiaram o voto a ele. Agradeceu também a todos os
funcionários da Casa pelo apoio durante seu mandato.
Finalizou desejando um feliz natal a todos. Na sequência
usou a palavra o vereador Erney Antônio de Paula e
agradeceu a todos os vereadores pelo apoio durante seu
mandato, em especial a Presidente, vereadora Fabiana
Lourenço da Silva pela confiança em seu trabalho.
Agradeceu também a todos os funcionários da Casa pelo
apoio durante seu mandato. Na sequência usou a palavra o
vereador Edson Luiz Franco e disse que o momento
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político

do

Brasil

é

desagradabilíssimo.

Disse

que

felizmente surgiu um juiz federal, com coragem de
enfrentar aqueles que se consideram poderosos, fato este
que vem estimulando outros juízes. Registrou também o
falecimento do senhor Osvaldo Ilheo, pessoa que contribuiu
em muito com o município. Em seguida agradeceu a Deus,
a seus eleitores, a sua família e aos funcionários da Casa
pelo sucesso de sua carreira política. Finalizou desejando
um feliz natal e um prospero ano novo. Em seguida a
Presidente disse que enfrentou diversas batalhas durante
sua gestão, inclusive com saúde. Disse que pautou sua
gestão em pacificar a Casa e acredita que alcançou seu
objetivo. Em seguida agradeceu o apoio a todos os
funcionários da Casa pelo apoio durante sua gestão.
Finalizou dizendo que espera que prevaleça o bem no
município, e que esta muito feliz pois ganhou muitos
amigos, citou como exemplo o cidadão Leandro Della
Marta que acompanhava a sessão no auditório. 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
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61ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
42ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 05 de dezembro de 2016.
Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2016 (dois
mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede

da

Câmara

Municipal,

realizou-se

a

42º

(quadragésima segunda) 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, Manoel Aparecido Brandão e
Luiz Geraldo Cardoso, presentes também os funcionários
Elena Maria de Almeida Barbiere, Flávio Luis Baião
Pontes Gestal, Lucas Henrique Nunes, Valéria de Fátima
Bidóia Valverde e Paulo Renato Zamariolli, às 21h10min
(vinte e uma horas e dez 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 067/2016, processo nº 404/2016, que
autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa auxilio aos
profissionais da saúde participantes do Programa de
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Residência de Medicina de Família e Comunidade e
preceptor do Programa de Residência Multiprofissional e
em saúde, e dá outras providências. O projeto recebeu
pareceres favoráveis a sua tramitação da Comissão de
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Colocado o
projeto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Nos termos do artigo 155, do Regimento
Interno da Casa, a presente ata foi lida e submetida a
apreciação

do

plenário,

sendo

aprovada

por

unanimidade. 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

