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50ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
15ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 17 de outubro de 2016.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2016 (dois
mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 15º (décima
quinta) 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 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: “O Senhor me livrará de toda
obra maligna e me levará a salvo para seu reino
celestial. A ele seja a glória para todo o sempre.
Amém". (II Timóteo 4:18). 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 03 (três) de outubro 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 059 e nº
060 e 062 de 2016, que foram incluídos na Ordem do Dia
para discussão e votação. Em seguida foi apresentado o
projeto de Lei do Legislativo nº 012/2016, 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 setembro de 2016, que
enviado à secretaria e colocado a disposição dos senhores
vereadores. Em seguida foi apresentada a Moção nº
011/2016, de autoria do vereador Erney Antônio de Paula,
de Aplausos aos profissionais e datas comemorativas do
mês de outubro de 2016. Colocada a Moção em discussão
e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
apresentada indicação de autoria do vereador Manoel
Aparecido Brandão, onde indica ao Prefeito Municipal o
recapeamento da estrada Bom Sucesso. Na sequência foi
apresentada indicação de autoria do vereador Erney
Antônio de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal que
forneça vale refeição aos servidores do Poder Executivo.
Iniciada a palavra livre o vereador Manoel Aparecido
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Brandão justificou e comentou sua indicação apresentada
anteriormente. Disse ter recebido durante a sessão
resposta do Poder Executivo quanto as normas para o
asfalto no município, porém resaltou a falta de um dos
anexos citados no texto. Em seguida parabenizou o
vereador Erney Antônio de Paula por sua indicação.
Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei
do Legislativo nº 012/2016, processo nº 257/2016, que fixa
subsídios dos Secretários Municipais para o período de 1º
de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020. Os
vereadores Julimar Pelizari e Ailton Antônio Ferreira
apresentaram emenda verbal no sentido de que o subsídio
dos secretários municipais permaneçam como estão, o seja
em R$ 9.098,00 (nove mil e noventa e oito reais). Na
sequência usou a palavra o vereador Manoel Aparecido
Brandão apresentou emenda no sentido de que o subsídio
dos secretários municipais seja de R$ 6.000,00 (seis mil
reais). Na sequência usou a palavra o vereador Luiz
Geraldo Cardoso e disse que sua bancada esta calculando
os valores líquidos a serem recebidos pelos Secretários
após a dedução de imposto de renda e previdência. Em
seguida solicitou vistas das emendas apresentadas para
melhor analisá-las. A Presidente concedeu vistas pelo
prazo regimental. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 059/2016, processo nº 322/2016,
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que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de
compromisso de compensação com a empresa Maria Luiza
Construções

e

Empreendimentos.

Foi

aprovado

por

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em
Regime de Urgência Especial. Colocado o projeto em
discussão o vereador Manoel Aparecido Brandão e disse
que o projeto é muito extenso, sendo dez páginas apenas
com mapas. Disse que no loteamento se propõe uma
distancia maior que a considerada ideal entre os poços de
visitação. Em seguida exibiu um vídeo onde um dos
técnicos do SAV, diz que o município não suportaria novos
loteamentos antes da conclusão da obra do lago.
Apresentou emenda no sentido de que o fornecimento de
água aos novos loteamentos apenas seja realizada após a
conclusão da obra do lago. O vereador Julimar Pelizari
questionou se estas dúvidas já não estariam esclarecidas
após a reunião entre o diretor do SAV (Saneamento
Ambiental de Viradouro) e o vereador Manoel Brandão. O
vereador Manoel Brandão disse que estas dúvidas ainda
não foram esclarecidas. Disse que serão substituídos cerca
de 1.700 metros do emissário de esgoto, onde existem no
mínimo 4 (quatro) vazamentos. Disse que somente será
favorável ao projetos se suas emenda forem aprovadas.
Solicitou a inclusão de uma clausula prevendo que o
loteador se torne responsável por reconstituir o asfalto que
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for danificado pelas obras, oferecendo garantia de 2 (dois)
anos. Disse que esta prevista a passagem de uma rede de
esgoto próxima ao lago, gerando o risco de uma eventual
contaminação. Sugeriu então a criação de uma rede
paralela e interligada, visando o monitoramento e a
contenção de um possível vazamento. Em seguida a
Presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco) minutos.
Reiniciada a Sessão a Presidente disseque considerando
as dúvidas no projeto, e que o plenário havia aprovado o
pedido para que o projeto tramite em regime de urgência
especial, submeteu novamente ao plenário que seja
suspensa a tramitação dos Projetos de Lei do Executivo
números 59 e 60 de 2016. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Em seguida a Presidente convocou 2 (duas)
sessões extraordinárias para votação dos Projetos de Lei
do Executivo números 59 e 60 de 2016, para 24 de outubro
às 09h00min. Na sequência foi apresento o Projeto de Lei
do Executivo nº 062/2016, processo nº 347/2016, que
dispõe sobre a abertura de crédito Adicional Especial no
valor de R$140.175,98 (cento e quarenta mil, cento e
setenta e cinco reais e noventa e oito centavos). 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. Iniciada a palavra
livre para explicações pessoais o vereador Julimar Pelizari
disse que com relação aos Projetos de Lei do Executivo
números 59 e 60 de 2016, o Poder Executivo concorda
com o posicionamento do vereador Manoel Aparecido
Brandão, porém ainda restaram dúvidas, resultando então
no adiamento da sessão. Na sequência usou a palavra o
vereador Luiz Geraldo Cardoso indicou ao Prefeito
Municipal que crie um espaço para o acolhimento dos
cachorros abandonados, local este que forneça toda
estrutura necessária ao bem estar animal. Em seguida
parabenizou aos vereadores eleitos na eleição de 02 de
outubro. Na sequência a Presidente disse que o Prefeito
tem conhecimento quanto ao problemas com cachorros,
porém

a dificuldades esta

em encontrar um local

apropriado. Na sequência usou a palavra o vereador
Manoel Aparecido Brandão disse que a votação dos
Projetos de Lei do Executivo números 59 e 60 de 2016, foi
adiada por ainda restarem dúvidas quanto aos mesmos.
Sugeriu à Presidente que organize uma reunião com a
equipe do SAV antes da sessão marcada para o dia 24 de
outubro, para que as dúvidas sejam sanadas antes do
inicio da mesma. Disse ainda estranhar a solicitação de
sinalização luminosa na obra a ser realizada no brejo e no
pasto. Em seguida a Presidente convidou a todos a
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participarem da audiência pública para elaboração da LOA2017, no dia 26 de outubro do corrente ano, as 9h00min.
Ninguém mais 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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51ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
35ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 17 de outubro de 2016.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2016 (dois
mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 35º (trigésima
quinta) 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 e Paulo Renato Zamariolli, às 22h09min (vinte e
duas horas e nove 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
062/2016, processo nº 347/2016, que dispõe sobre a
abertura de crédito Adicional Especial no valor de
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R$140.175,98 (cento e quarenta mil, cento e setenta e
cinco reais e noventa e oito centavos). 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. 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

