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56ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

17ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 21 de novembro de 2016. 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2016 

(dois mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 16º 

(décima sétima) 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 Ailton Antônio 

Ferreira que efetuasse a leitura de um versículo bíblico, o 

vereador leu os seguintes versos: “ O que tapa seu 

ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será 

ouvido." (Provérbios 21:13). Em seguida a Presidente 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em 

seguida foram apresentadas as atas das sessões 
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realizadas em 07 (sete) de novembro do corrente ano. 

Colocadas as atas em discussão e votação foram 

aprovadas por unanimidade. Na sequência foram 

apresentados os projetos de lei do executivo 064, 065, e 

066 de 2016, que foram incluídos na Ordem do Dia para 

discussão e votação. Em seguida foi apresentado o 

balancete da receita e da despesa do Poder Executivo 

referente a outubro de 2016. Na sequência foi apresentado 

o projeto de lei do legislativo nº 014/2016, que foi incluído 

na ordem do dia para discussão e votação. Em seguida foi 

lido ofício de autoria do vereador Erney Antônio de Paula 

enviado ao Secretário da Agricultura do Estado de São 

Paulo solicitando recursos ao município. Na sequência foi 

lido ofício recebido do Ministério da Educação, informando 

repasses financeiros ao município. Iniciada a palavra livre o 

vereador Manoel Aparecido Brandão que mencionou a 

passagem da proclamação da república, comentou também 

a prisão de dois ex-governadores do Estado do Rio de 

Janeiro. Comentou também sobre o dia da consciência 

negra. Em seguida cobrou que administração conclua a 

liberação do banheiro feminino na escola Sandoval José de 

Almeida. Finalizou desejando um Feliz Natal a todos os 

presentes. Na sequência usou a palavra o vereador Erney 

Antônio de Paula e comentou seu ofício enviado ao 

Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, dizendo 
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que muito provavelmente o município será contemplado 

com o "Projeto Nascentes" no córrego Viradouro. Disse que 

o município também será contemplado com o programa 

Melhor Caminho, visando a recuperação de estradas rurais. 

Na sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo 

Cardoso e disse conhecer uma pessoa que possui o 

levantamento de todas as nascentes do município, que 

poderia ser útil para elaboração do programa nascentes, 

mencionado pelo vereador Erney Antônio de Paula. 

Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o projeto de lei do 

Legislativo nº 014/2016, de autoria do vereador Erney 

Antônio de Paula, processo nº 376/2016, que dispõe sobre 

a obrigação de fixação da frase: Desrespeitar, negligenciar 

ou prejudicar o idoso é crime, em locais que especifica. O 

projeto recebeu uma emenda modificativa de autoria do 

vereador Edson Luiz Franco. Colocada a emenda em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 064/2016, processo nº 393/2016, 

que promove a desafetação de área pertencente ao 

Município de Viradouro, para fins de permuta com área de 

propriedade particular, com o objetivo de ampliar o aterro 
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sanitário municipal. Em seguida usou a palavra o vereador 

Edson Luiz Franco e disse estranhar o valor do alqueire, 

cerca de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pois 

estaria acima do valor praticado no município. Em seguida 

a Presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco) minutos. 

Reiniciada a sessão a Presidente retirou o projeto de pauta. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 065/2016, processo nº 394/2016, que dispõe sobre a 

autorização para que o Poder Executivo efetue o repasse 

de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescentes de Viradouro para a APAE de 

Viradouro. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramitasse em regime de urgência especial. 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 066/2016, processo nº 395/2016, 

que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). 

Foi aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramitasse em regime de urgência especial. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão o vereador Manoel 
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Aparecido Brandão disse não estar claro no projeto do que 

se trata o projeto. Disse que já foram aprovadas varias 

devoluções do mesmo convenio. Em seguida a presidente 

retirou o projeto de pauta para esclarecimentos. Ninguém 

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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57ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

39ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 21 de novembro de 2016. 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2016 

(dois mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes 

Fernandes, sede da Câmara Municipal, realizou-se a 39º 

(trigésima nona) 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 21h20min (vinte e uma horas 

e vinte 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 Legislativo nº 014/2016, 

de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, processo 

nº 376/2016, que dispõe sobre a obrigação de fixação da 

frase: Desrespeitar, negligenciar ou prejudicar o idoso é 
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crime, em locais que especifica. O projeto recebeu uma 

emenda modificativa de autoria do vereador Edson Luiz 

Franco. Colocada a emenda em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

064/2016, processo nº 393/2016, que promove a 

desafetação de área pertencente ao Município de 

Viradouro, para fins de permuta com área de propriedade 

particular, com o objetivo de ampliar o aterro sanitário 

municipal. A Presidente retirou o projeto de pauta para 

esclarecimentos. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 065/2016, processo nº 394/2016, 

que dispõe sobre a autorização para que o Poder Executivo 

efetue o repasse de recursos financeiros do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de 

Viradouro para a APAE de Viradouro. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramitasse em 

regime de urgência especial. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 
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066/2016, processo nº 395/2016, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramitasse em 

regime de urgência especial. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Em seguida a 

presidente retirou o projeto de pauta para esclarecimentos. 

Ninguém 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 

 


