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03ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
01ª Sessão Ordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, aos 18 de Fevereiro de 2015.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de Fevereiro 2015 (dois mil
e quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 01ª (primeira) Sessão
Ordinária, do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara
Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores Ailton
Antônio Ferreira, Edson Luiz Maria Tavares, Erney
Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro,
Julimar Pelizari, e Manoel Aparecido Brandão, presentes
também os funcionários Elena Maria de Almeida
Barbiere, Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato
Zamariolli, às 20h12min (vinte horas e doze minutos) a
presidente da Câmara e da Sessão, vereadora Fabiana
Lourenço da Silva Sevieiro solicitou ao vereador Erney
Antônio de Paula a leitura de um versículo bíblico, o
vereador leu os seguintes versos: "E disse-me: A minha
graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas
minhas fraquezas, para que em mim habite o Poder
de Cristo". (2 Cr 12, 09)”. Imediatamente após a leitura,
a presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de
Deus. Na sequência foram apresentadas as atas das
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sessões realizadas em 15 (quinze), 17 (dezessete), e 22
(vinte e dois) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze),
bem como as atas das sessões realizadas em 15
(quinze) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze).
Colocadas as atas em discussão e votação foram
aprovadas

por

unanimidade.

Na

sequência

foi

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº009/2015,
que foi incluído na Ordem do para discussão e votação.
Em

seguida

foram

apresentados

e

colocados

a

disposição das Comissões Permanentes os Balancetes
da Receita e da Despesa do Poder Executivo referente
aos meses de novembro e dezembro de 2014 (dois mil e
quatorze). Logo após foram lidos ofícios recebidos dos
Ministérios da Saúde e da Educação, informando
repasses financeiros ao município. Na sequência foi lido
ofício recebido do Governo do Estado de São Paulo,
informando assinatura de Decreto, cujo objetivo é
autorizar o uso de um imóvel pertencente ao mesmo pela
municipalidade. Em seguida foi apresentada a Moção nº
001/2015,

de

Aplausos

e

Congratulações

aos

profissionais, e datas comemorativas dos meses se
janeiro e fevereiro de 2015, processo nº 026/2015, de
autoria do vereador Erney Antônio de Paula. Colocada a
Moção em discussão e votação foi aprovada por
unanimidade

dos

presentes.

Na

sequência

foram
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apresentadas duas indicações de autoria do

vereador

Edson Luiz Franco, onde indica ao Prefeito que efetue a
instalação de placas indicativas

de nomes de ruas, e

também para que efetue a substituição de lâmpadas na
Praça Alfredo Leone. Logo após foram apresentadas 3
(três)

indicações

de

autoria

do

vereador

Manoel

Aparecido Brandão, onde indica ao Prefeito Municipal a
implantação

da

A3P

(Agenda

Ambiental

na

Administração Pública), que a rua Manoel Walter Porto
se torne mão única, e por fim o desentupimento da Rede
de Esgotamento de águas pluviais no Jardim Cotrin.
Iniciada a palavra livre o vereador Manoel Aparecido
Brandão após cumprimentar a todos, comentou suas
indicações. Disse que a indicação sobre mão única na
rua Manoel Walter Porto, está sendo apresentada pela
segunda vez, pois devido ao movimento do comércio
local, é eminente um acidente na via. Sugeriu também
que se renomeie as ruas do município com números,
sem prejuízo da atual titulação das mesmas. Comentou
sobre a indicação do desentupimento do esgotamento
de águas pluviais no Jardim Cotrin. Em seguida
comentou a indicação da implantação da A3P, que visa
garantir que a Administração Pública, de exemplo de
preservação do meio ambiente. Comentou a última
edição do Jornal Imparcial, onde foram publicadas as
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prestações

de

contas

dos

Poderes

Executivo

e

Legislativo do município. Destacou a compra dos novos
ônibus, e elogiou o motorista da Prefeitura conhecido
como "Japão", pelo excelente desempenho da função,
junto aos passageiros que viajam para o Hospital de
Câncer. Falou também sobre um possível atraso no
processo de compra de

medicamentos,

solicitando

atenção especial a este detalhe. Em seguida cobrou a
instalação da academia ao ar livre na Praça São José,
uma vez que a mesma já aparece na prestação de
contas de 2014 (dois mil e quatorze). Na sequência
sugeriu que seja criado um sistema de reuso de água, e
uma recompensa para o contribuinte que fizer uso
racional da mesma. Em seguida sugeriu que na próxima
prestação de contas do Legislativo, seja apresentado
além do resultado da votação dos projetos, a relação dos
autores dos votos. Em seguida comentou algumas
indicações apresentadas no exercício anterior, como:
mão única na Rua Manoel Walter, uso racional de água,
limpeza

no

(Ranchos),

acostamento
limpeza

de

da

Avenida

terrenos

na

Giovanini
Vila

Curi,

pavimentação da entrada oficial do Distrito Industrial,
construção de calçadas na Rua das Flores e a instalação
de sinalização de transito horizontal e vertical na cidade,
em especial nos pontos de ônibus. Na sequência usou a
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palavra o vereador Edson Luiz Franco e disse acreditar
que é um absurdo, varias pessoas contribuíram para a
confecção de placas com nomes de ruas, porém as
mesmas estão em estoque, e solicitou um esforço no
sentido de que as placas sejam instaladas. Disse que
segundo funcionários o motivo para tal situação é que as
placas são da gestão anterior. Disse, concordar com o
vereador Manoel Aparecido Brandão, no sentido de que
na prestação de contas, apareça os nomes na votação
dos projetos, e acrescentaria as emendas apresentadas
pelos vereadores. Comentou também uma indicação de
sua autoria, sobre a limpeza em uma ponte no anel viário
que liga Viradouro à Bebedouro, pois, segundo ele,
quando chove a água passa sobre a via, gerando um
grave risco de acidente. Finalizou desejando um
excelente mandato à nova Presidente da Casa. Na
sequência a Presidente usou a palavra e disse que a
intenção é melhorar a prestação de contas a cada ano, e
que espera contar com a contribuição de todos os
vereadores neste sentido. Iniciada a Ordem do Dia, foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 009/2015,
processo nº 037/2015, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 17.172,00
(dezessete mil, cento e setenta e dois reais). Foi
aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto
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tramite em Regime de Urgência Especial. Na sequência
o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação,
das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e
Orçamento. Colocado o Projeto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo
nº 001/2015, processo nº 038/2015, de autoria do
vereador Erney Antônio de Paula, que declara de
Utilidade Pública a Missão Evangélica Semente. O
projeto recebeu pareceres favoráveis à sua tramitação
das Comissões de Justiça e Redação, e Finanças e
Orçamento. Colocado o Projeto em discussão, usou a
palavra o vereador Erney Antônio de Paula, dizendo que
há anos, conhece o trabalho desta entidade, e que a
Missão possui um objetivo muito nobre, porém possui
muitas

dificuldades

por

não

receber

recursos

governamentais. Comentou que a entidade não possui
vinculo com nenhuma religião. Disse também que um
empresário, se prontificou em construir uma sede para a
entidade. Finalizou solicitando o apoio dos vereadores na
aprovação do projeto. Colocado o projeto em votação, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Ninguém
querendo

fazer

uso

da

palavra

para

explicações

pessoais, foi encerrada a sessão e lavrada a presente
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ata,

que

após

lida

e

achada

conforme

segue

devidamente assinada.
Presidente
1º Secretário

2º Secretário
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04ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
03ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, aos 18 de Fevereiro de 2015.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de Fevereiro 2015 (dois mil
e quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 03ª (terceira) Sessão
Extraordinária, do terceiro ano da 16ª legislatura da
Câmara

Municipal

de

Viradouro.

Presentes

os

vereadores Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Maria
Tavares, Erney Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da
Silva Sevieiro,

Julimar Pelizari, e Manoel Aparecido

Brandão, presentes também os funcionários Elena Maria
de Almeida Barbiere, Lucas Henrique Nunes e Paulo
Renato Zamariolli, às 21h25min (vinte e uma horas e
vinte

e cinco minutos) a presidente da Câmara e da

Sessão, vereadora Fabiana Lourenço da Silva Sevieiro
declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus.
Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 009/2015, processo nº 037/2015, que
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, no
valor de R$ 17.172,00 (dezessete mil, cento e setenta e
dois reais). Foi aprovado por unanimidade o pedido para
que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial.
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Na sequência o projeto recebeu pareceres favoráveis a
sua tramitação, das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento. Colocado o Projeto em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do
Legislativo nº 001/2015, processo nº 038/2015, de autoria
do vereador Erney Antônio de Paula, que declara de
Utilidade Pública a Missão Evangélica Semente. O
projeto recebeu pareceres favoráveis à sua tramitação
das Comissões de Justiça e Redação, e Finanças e
Orçamento. Colocado o Projeto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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

