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37ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

10ª Sessão Ordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, em 03 de agosto de 2015. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 10ª (décima) Sessão 

Ordinária, do terceiro 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 Sevieiro, 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 20h13min 

(vinte horas e treze minutos) a Presidente da Câmara e 

da Sessão, vereadora Fabiana Lourenço da Silva 

Sevieiro solicitou ao Julimar Pelizari a leitura de um 

versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: 

"Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que cumprirei a 

boa palavra que falei acerca da casa e acerca da casa 

de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que 

brote a Davi um Renovo de Justiça; ele executará 

juízo e justiça na terra. Jeremias 33:14-15". 
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Imediatamente após a leitura, a Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na sequência 

foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 

11 (onze), 15 (quinze), 19 (dezenove) e 30 (trinta) de 

junho, bem como as atas das sessões realizadas em 27 

(vinte e sete) de julho do corrente ano. Colocadas as atas 

em discussão e votação foram aprovadas por 

unanimidade. Na sequência foram apresentados os 

Balancetes da Receita e da Despesa do Executivo 

referentes aos  meses de maio  e junho de 2015, que 

foram colocados a disposição das Comissões 

Permanentes. Na sequência foram apresentados os 

Projetos de Lei do Executivo nº 041, 048 e 050 de 2015, 

que foram incluídos na Ordem do Dia para discussão e 

votação. Na sequência foi apresentado o Balancete da 

Receita e da Despesa do Legislativo referente a junho de 

2015, que foi colocado a disposição das Comissões 

Permanentes. Foi apresentado ainda o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 003/2015, que foi incluído na 

ordem do dia para discussão e votação. Em seguida foi 

lido ofício recebido do Ministério da Educação, 

informando repasses financeiros ao município. Na 

sequência foi lido ofício nº 1270/2015, recebido do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informando 

a rejeição das contas municipais referentes ao exercício 
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de 2012. Na sequência foi apresentada a Moção nº 

008/2015, processo nº 331/2015, de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula, de Aplausos e Congratulações 

aos profissionais e datas comemorativas do mês de 

agosto. Colocada a Moção em discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

apresentada a Moção nº009/2015, processo nº 332/2015, 

de autoria do vereador Erney Antônio de Paula, de 

Aplausos e Congratulações ao Deputado Federal Arlindo 

Chinaglia por emendas parlamentares no valor de R$ 

506.999,53 (quinhentos e seis mil, novecentos e noventa 

e nove reais e cinquenta e três centavos). Colocada a 

Moção em discussão usou a palavra o vereador Edson 

Luiz Franco que disse que a obra do Centro Cultural, não 

ficou paralisada por 4 (quatro) anos na gestão anterior.  

Disse, não ter nada contra o deputado e como recebeu 

votos em Viradouro também deve ajudar o município. 

Colocada a Moção em votação foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência foi apresentada indicação de 

autoria dos vereadores Erney Antônio de Paula, Julimar 

Pelizari, Ailton Antônio de Ferreira e Fabiana Lourenço 

da Silva Sevieiro, onde indicam ao Prefeito Municipal  a 

limpeza e reforma da quadra próxima a APAE. Na 

sequência foram apresentas 09 (nove) indicações do 

vereador Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao 
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Prefeito Municipal que sejam tomadas providências 

relativas a instalação de redutores de velocidade na 

Avenida João Gibran,  que tome providências quanto a 

limpeza e reforma da quadra  que fica ao lado da APAE, 

que se coloque um assistente social para auxiliar a 

APAE,  que tome providências relativas  as ondulações 

formadas no asfalto da estrada Viradouro/Pitangueiras, 

que sejam instaladas câmeras de segurança em pontos 

estratégicos da cidade, que seja feita a reposição de 

placas de ambulantes na entradas da cidade com acesso 

pelo anel viário, que se tenha maior zelo pela qualidade 

das obras municipais e limpeza dos entulhos das 

mesmas, que se tome providências para iluminar os dois 

trevos de acesso à Viradouro pela SP-351 e, que se faça 

o recapeamento da estrada de acesso às chácaras da 

família Camara e outras. Iniciada a palavra livre o 

vereador Erney Antônio de Paula justificou a Moção em 

de aplausos ao Deputado Arlindo Chinaglia, e disse ao 

vereador Edson Luiz Franco que pelo menos por 2 (dois) 

anos a obra ficou parada. Disse que o deputado foi muito 

bem votado em Viradouro e, enviou muitas emendas, 

diferente de deputados que apenas levam os votos da 

cidade e em seguida desaparecem. Na sequência usou a 

palavra o vereador Manoel Aparecido Brandão que 

justificou e reforçou cada uma de suas 09 (nove) 
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indicações apresentadas anteriormente. Em seguida 

parabenizou o vereador Erney Antônio de Paula por 

propor Moção de Homenagem ao Deputado Arlindo 

Chinaglia e, disse estar cobrando o Deputado Chico 

Sardelli no mesmo sentido. Em seguida parabenizou o 

Prefeito pela instalação de canaletas, pela operação tapa 

buraco e desentupimento de galerias de águas pluviais 

no bairro Jardim Cotrim, porém cobrou outras melhorias 

no mesmo bairro.  Em seguida utilizou o sistema de vídeo 

da Câmara Municipal e apresentou fotos de uma rampa 

para cadeirantes supostamente fora das especificações 

técnicas, na em uma  Unidade Básica de Sáude, e 

solicitou que a construtora seja notificada para corrigir o 

problema. Na mesma obra apresentou também falhas na 

pintura de paredes e janelas, disse ser inadmissível que 

administração receba uma obra naquela condição. 

Apresentou também fotos da obra do Centro de 

Fisioterapia, apontando supostas irregularidades, e 

cobrando que a administração tome providências. Em 

seguida apresentou fotos da obra do Centro de 

Formação Cultual, demonstrando rachaduras e falhas na 

pintura. Na sequência usou a palavra o vereador Luiz 

Geraldo Cardoso e disse que já havia solicitado 

anteriormente e, reforçou  novamente que seja enviado à 

Casa o total gasto na obra do Centro de Formação 
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Cultural, mais conhecido como "Totozão" e, também  que 

seja feito o mesmo com a obra do Lago da saída para 

Bebedouro. Disse ser viável a Moção aprovada 

anteriormente de aplausos ao deputado Arlindo 

Chinaglia, e questionou se o Prefeito também participou 

da  solicitação da emenda, uma vez que na justificativa 

aparecem apenas os nomes do vereador Erney e do 

Vice-Prefeito Cal Ribeiro. Disse ter recebido uma ligação 

da Assessoria do Deputado Duarte Nogueira, informando 

a liberação de uma emenda parlamentar  no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), destinados à saúde de 

Viradouro. Disse ter questionado anteriormente sobre as  

condições das estradas no município e que o Poder 

Público deve se reunir com as usinas da região para 

encontrar uma solução, ou até mesmo instalar balanças 

de modo a combater o excesso de carga em nossas 

estradas. Finalizando disse que a avenida João dos 

Santos, quando foi construída previa-se a obra dos dois 

lados  do córrego, porém recentemente o loteamento 

Jardim Imperial, plantou árvores próximo ao mesmo, 

questionando em seguida se elas seriam retiradas se 

oportunamente resolvam construir tal avenida. Iniciada a 

Ordem do dia foi apresentada a Mensagem de Veto 

Parcial ao Projeto de Lei do Executivo nº 027/2015, que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
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financeiro de 2015, processo nº 308/2015. A mensagem 

de Veto recebeu parecer favorável a sua tramitação da 

Comissão de Justiça e Redação. Colocado o veto em 

discussão, o vereador Manoel Aparecido Brandão disse 

concordar com o veto, porém deve ser sanado um vício 

do mesmo. Segundo ele,  da maneira em que o projeto 

se encontra, autoriza o Poder Executivo a criar cargos 

sem autorização da Câmara. Sugeriu então que seja feito 

um novo projeto no sentido de que se corrija a questão. 

Colocado o veto em votação foi aprovado por 

unanimidade dos Presentes. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 041/2015, 

processo nº 298/2015, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 68.044,71 

(sessenta e oito mil, quarenta e quatro reais e setenta e 

um centavos). O projeto recebeu pareceres favoráveis 

das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Colocado o projeto em discussão usou a 

palavra o vereador Manoel Aparecido Brandão que 

solicitou atenção das Comissões de Finanças  e Obras e 

Serviços, informando que solicitou juntou ao Poder 

Executivo algumas explicações sobre o Projeto e acabou 

de receber as respostas a 10 (dez) minutos antes da 

sessão. Utilizando do sistema de vídeo, questionou por 

qual motivo não havia a previsão da construção de muros 
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no início da obra, e também se não havia muro como 

havia a previsão de um portão. Questionou sobre como 

se pode chapiscar o teto de um muro, mas que esta 

questão em particular foi esclarecida como sendo erro de 

digitação. Disse que não tem a obrigação de adivinhar. 

Disse que o projeto cita um chapisco que será utilizado, 

porém disse ser mentira, pois a obra já está pronta. Disse 

que tem que parar com a mania de se fazer a obra e 

depois pedir o dinheiro, pois primeiramente se necessita 

de autorização da Câmara para prosseguir. Disse, que se 

um dia a autorização não for concedida irão dizer que 

não pagaram a empresa porque os vereadores não 

aprovaram. Questionou ainda se é justo pagar R$749,16 

(setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis 

centavos), pelo metro quadrado de um portão de 

alambrado. Disse que nos esclarecimentos recebidos  do 

Poder Executivo o valor está abaixo do preço sugerido 

pela tabela SINAP e, segundo ele, é vergonhoso e 

inaceitável praticar esse preço. Disse ainda ser mentira o 

fato que o poder público é obrigado a seguir a tabela 

SINAP, pois  a mesma  não é piso ou teto, mas somente 

uma base.  Afirmou possuir varias decisões onde 

governos municipais e estaduais que gastaram a mais 

que o previsto pela tabela SINAP, tiverame suas contas 

aprovadas. Indagou aos vereadores, como é possível 
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existir uma tabela do Governo Federal que obriga uma 

pessoa a gastar mais do que se deveria gastar em um 

órgão público. Afirmou ter comprado um portão para sua 

casa, chapa 16, e não chegava a R$ 300,00 (trezentos 

reais) o metro quadrado. Indagou também como 138 

(cento e trinta e oito) metros quadrados de alvenaria, se 

transformam em  369 (trezentos e sessenta e nove) 

metros quadrados quando se irá chapiscar e rebocar. 

Questionou também onde será instalado um portão de 19 

(dezenove) metros quadrados, sendo que na planta o 

único lugar que possui portão mede pouco mais de 3 

(três) metros, e que foi pessoalmente ao local e verificou 

que mede cerca de 4 (quatro) metros. Destacou ainda o 

fato de que na planta, a obra não possui a lista vermelha 

que disseram ser obrigatória, quando vetaram um projeto 

de sua autoria que visava terminar com a gincana de 

cores partidárias em prédios públicos no município. Em 

comum acordo com os vereadores presentes, o projeto 

foi retirado de pauta, para que sejam esclarecidas as 

dúvidas apresentadas. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 048/2015, processo nº 

322/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo 

de compromisso de compensação com a empresa 

loteamento Jardim Júlia - Viradouro - SPE LTDA. O 

vereador Edson Luiz Franco  solicitou vistas do projeto, 
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sendo concedida pela Presidente pelo prazo regimental. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 050/2015, processo nº 324/2015, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 52.434,06 (cinquenta e dois mil, quatrocentos 

e trinta e quatro reais e seis centavos). 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 Edson Luiz Franco 

solicitou vistas do mesmo, sendo concedida pela 

Presidente, pelo prazo regimental. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2015, processo nº 310/2015, de autoria do vereador 

Manoel Aparecido Brandão que concede o título de 

cidadão honorário do Município de Viradouro, ao senhor 

João Rodrigues da Silva. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das  Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. A Presidente usou a 

palavra e informou que o Projeto recebeu uma emenda 

modificativa de autoria da Comissão de Justiça e 

Redação. Colocado a emenda em discussão e votação 

foi aprovada por unanimidade. Colocado o Projeto em 

discussão usou a palavra o vereador Manoel Aparecido 

Brandão e solicitou a aprovação do projeto, apresentado 

um breve currículo de João Rodrigues da Silva, mais 
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conhecido como "João Investigador".  Colocado o Projeto 

em votação, foi aprovado por unanimidade. Iniciada a 

palavra livre o vereador Edson Luiz Franco,  se referindo 

ao Projeto nº 050/2015 solicitou cópia da planta do 

projeto inicial, e também o Poder Executivo esclareça o 

motivo real do aditamento, para que a Comissão de 

Obras possa se manifestar. Na sequência usou a palavra 

o vereador Manoel Aparecido Brandão, que colocou a 

disposição do vereador Edson Luiz Franco, os 

esclarecimentos recebidos do Poder Executivo com 

referência aos projetos nº 041 e 050 de 2015. Disse  que 

como há o costume de se fazer o serviço antes que a 

Câmara autorize, poderiam aproveitar e solicitar a 

empresa que refaça o serviço. Disse que o alambrado  

não é de 3 (três) metros, mas de 2 (dois) metros, 

possivelmente um metro está enterrado no solo. Em 

seguida apresentou um vídeo onde aparece, uma 

calçada solta, que se movimenta com o caminhar. Em 

seguida apresentou a Minuta de um Projeto de Lei institui 

o S.U.A.S (Sistema Único de Assistência Social), que 

compila todas as leis que tratam de assistência social. 

Nada mais havendo para o momento, foi encerrada a 

sessão e lavrada a presente ata, que após lida e achada 

conforme segue devidamente assinada. 
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Presidente 

1º Secretário                                     2º Secretário 
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38ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

28ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 03 de agosto de 2015. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 28ª (vigésima oitava) 

Sessão extraordinária, do terceiro 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 Sevieiro, José Gibran, Julimar 

Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso e Manoel Aparecido 

Brandão, presentes também os funcionários Elena Maria 

de Almeida Barbiere, Flavio Luis Baião Pontes Gestal, 

Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 

21h40min (vinte e uma horas e quarenta 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 

apresentada a Mensagem de Veto Parcial ao Projeto de 

Lei do Executivo nº 027/2015, que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 

2015, processo nº 308/2015. A mensagem de Veto 

recebeu  parecer favorável a sua tramitação da Comissão 
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de Justiça e Redação. Colocado o veto em discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade dos Presentes. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 041/2015, processo nº 298/2015, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

68.044,71 (sessenta e oito mil, quarenta e quatro reais e 

setenta e um centavos). O projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão 

Em comum acordo com os vereadores presentes, o 

projeto foi retirado de pauta, para que sejam esclarecidas 

as dúvidas apresentadas. Na sequência foi apresentado 

o Projeto de Lei do Executivo nº 048/2015, processo nº 

322/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo 

de compromisso de compensação com a empresa 

loteamento Jardim Júlia - Viradouro- SPE LTDA. O 

vereador Edson Luiz Franco  solicitou vistas do projeto, 

sendo concedida de imediato pela Presidente,  no prazo 

regimental. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 050/2015, processo nº 324/2015, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 52.434,06 (cinquenta e dois mil, quatrocentos 

e trinta e quatro reais e seis centavos). O vereador Edson 

Luiz Franco solicitou vistas do mesmo, sendo concedida 

de imediato pela Presidente, no prazo regimental. Na 
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sequência foi apresentado o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2015, processo nº 310/2015, de autoria 

do vereador Manoel Aparecido Brandão que concede o 

título de cidadão honorário do Município de Viradouro, ao 

senhor João Rodrigues da Silva. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das  Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. A 

Presidente usou a palavra e informou que o Projeto 

recebeu uma emenda modificativa de autoria da 

Comissão de Justiça e Redação. Colocado a emenda em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

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 


