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19ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

06ª Sessão Ordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 04 de maio de 2015. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 06ª (sexta) 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, Lucas Henrique Nunes e Paulo Renato 

Zamariolli, às 20h10min (vinte horas e dez minutos) a 

Presidente da Câmara e da Sessão, vereadora Fabiana 

Lourenço da Silva Sevieiro solicitou ao vereador José 

Gibran a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os 

seguintes versos: "Aparte-se do mal e faça o bem, 

busque a paz, e siga-a, Porque os olhos do Senhor 

estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às 

suas orações; Mas o rosto do Senhor é contra os que 

fazem o mal. I Pedro 3: 11-12". Imediatamente após a 

leitura, a Presidente declarou aberta a sessão sob a 
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proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as 

atas das sessões realizadas em 22 (vinte e dois) de abril 

do corrente ano. Colocadas as atas em discussão e 

votação foram aprovadas por unanimidade dos 

presentes. Logo após foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº026/2015, que foi incluído na Ordem do Dia 

para discussão e votação. Em seguida foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo n 027/2015, que dispõe sobre 

as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 

(LDO-2016), sendo o mesmo enviado à Comissão de 

Finanças e Orçamento e encaminhadas cópias aos 

demais vereadores para analise no prazo regimental. Na 

sequência foi lido ofício recebido da Secretaria da 

Educação, com informações acerca do Estatuto do 

Magistério Público Municipal. Logo após foram 

apresentados os Projetos de Lei do Legislativo nº 

005/2015, nº 006/2015, nº 007/2015, que foram incluídos 

na Ordem do Dia para discussão e votação. Na 

sequência foram apresentadas 10 (dez) indicações de 

autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, onde 

indica ao Prefeito Municipal, 1) que o SAV realiza revisão 

geral nas tampas de esgoto em toda a cidade, 2) que 

sejam limpas as piscinas municipais e abertas ao público, 

3) que seja mais ágil a retirada de galhos de ruas da 

cidade, 4) que sejam demarcados os pontos de ônibus, 
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5) que se regularize a situação da rede elétrica nas novas 

áreas do Distrito Industrial, 6) que se faça a pintura de 

lombadas em toda a cidade, 7) que tome providências 

relativas a ondulações no trevo na rodovia Laureno 

Brogna, 8) que tome providências relativas ao 

asfaltamento da entrada do Distrito Industrial e, 9) que se 

realizem campanha de eliminação de criadouros do 

mosquito Aedes Aegypti. Indicou também ao plenário que 

se conceda o nome do Senhor Osvaldo Zancheta a um 

logradouro público municipal. Na sequência foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Ailton 

Antônio Ferreira, onde indica ao Prefeito Municipal que 

conceda o nome do senhor Manoel Faria Filho, a um 

prédio, via ou logradouro público. Iniciada a palavra livre, 

o vereador Manoel Aparecido Brandão disse que usava 

roupa preta naquela ocasião, em solidariedade aos 

professores do Estado do Paraná, que foram hostilizados 

por forças policiais enquanto lutam por melhores 

condições de trabalho. Na sequência reiterou uma 

indicação de sua autoria, no sentido que se realize uma 

avaliação periódica da saúde dos servidores públicos, 

que até o momento não foi atendida. Finalizou 

justificando e reiterando cada uma de suas 10 (dez) 

indicações lidas anteriormente na sessão. Na sequência 

usou a palavra o vereador Ailton Antônio Ferreira e disse 
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que foi informado que a Prefeitura, está providenciando a 

compra das bombas, que serão utilizadas no tratamento 

das piscinas do município. Iniciada a Ordem do Dia foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 026/2015, 

processo nº 166/2015, que dispõe sobre a Abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 107.700,00 

(cento e sete mil e setecentos reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. Em seguida o projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Colocado o projeto em discussão usou a 

palavra o vereador Luiz Geraldo Cardoso que disse estar 

com dúvidas sobre o projeto, pois acredita haver 

divergência entre os valores apresentados entre o 

convênio e o projeto. Em seguida a Presidente 

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

sessão o vereador Luiz Geraldo Cardoso, apresentou 

uma emenda modificativa, ajustando o valor citado no 

projeto para que fique de acordo com o convênio. 

Colocada a emenda em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo 

nº 005/2015, processo nº 115/2015, de autoria do 
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vereador Manoel Aparecido Brandão que institui o 

programa Parceiros da Educação, da Cultura e do 

Esporte no âmbito do município de Viradouro.  Ato 

continuo a Presidente informou que o projeto recebeu um 

Substitutivo de autoria do vereador Manoel Aparecido 

Brandão. Em seguida o substitutivo recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

Substitutivo em discussão usou a palavra o vereador 

Manoel Aparecido Brandão que solicitou o apoio dos 

demais vereadores na aprovação do mesmo. Colocado o 

Substitutivo em votação foi aprovado por unanimidade. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 006/2015, processo nº 163/2015, de autoria 

do vereador Manoel Aparecido Brandão, que proíbe o 

abandono de animais domésticos ou domesticados em 

logradouros públicos ou em lugares particulares e dá 

outras providências. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

projeto em discussão usou a palavra o vereador Edson 

Luiz Franco e sugeriu emendas aos artigos 1º e 4º. Na 

sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo 

Cardoso e disse que o projeto é excelente, porém deve 

haver um prazo para recurso da pessoa acusada de 
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abandonar o animal, para que a mesma exerça seu 

direito de defesa. Na sequência usou a palavra o 

vereador Manoel Aparecido Brandão que agradeceu a 

colaboração dos demais vereadores, e sugeriu que fosse 

concedido vistas ao vereador Luiz Geraldo Cardoso. Na 

sequência a presidente concedeu vistas do Projeto ao 

vereador Luiz Geraldo Cardoso, pelo prazo regimental. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 007/2015, processo nº 162/2015, de autoria 

do vereador Manoel Aparecido Brandão, que institui o 

obrigatoriedade de execução do Hino Nacional Brasileiro 

e Hino ao município de Viradouro nas escolas públicas e 

particulares do município e dá outras providências 

correlatas. 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 usou a palavra o vereador Luiz Geraldo 

Cardoso e parabenizou o vereador Manoel Brandão, pela 

iniciativa do projeto. Disse recordar do professor Lelis, 

disse ainda que devido a pouca veiculação do Hino 

Nacional, poucas pessoas conseguem canta-lo por 

completo. Na sequência usou a palavra o vereador 

Manoel Aparecido Brandão e disse que realmente 

poucas pessoas conhecem o Hino Nacional, disse que 

pessoalmente conhece, pois canta semanalmente no 
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Colégio Horizonte. Na sequência usou a palavra o 

vereador José Gibran, e disse que em sua época de 

escola, sempre foi executado o Hino Nacional, inclusive 

com aulas sobre a letra e também sobre como canta-lo. 

Finalizou parabenizando o vereador Manoel Aparecido 

Brandão pela proposição. Colocado o projeto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Nenhum 

vereador manifestando interesse em se pronunciar 

durante a palavra livre para explicações pessoais, foi 

encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após 

lida e achada conforme segue devidamente assinada. 

 

Presidente 

1º Secretário                                     2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

20ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

14ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 04 de maio de 2015. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 14ª (décima quarta) 

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, Lucas Henrique Nunes e Paulo 

Renato Zamariolli, às 21h50min (vinte e uma horas e 

cinquanta 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 026/2015, processo nº 166/2015, que 



99 
 

dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 107.700,00 (cento e sete mil e setecentos 

reais). Foi aprovado por unanimidade o pedido para que 

o projeto tramite em regime de urgência especial. Em 

seguida o projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão 

usou a palavra o vereador Luiz Geraldo Cardoso que 

apresentou uma emenda modificativa, ajustando o valor 

citado no projeto para que fique de acordo com o 

convênio. Colocada a emenda em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo 

nº 005/2015, processo nº 115/2015, de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão que institui o 

programa Parceiros da Educação, da Cultura e do 

Esporte no âmbito do município de Viradouro.  Ato 

continuo a Presidente informou que o projeto recebeu um 

Substitutivo de autoria do vereador Manoel Aparecido 

Brandão. Em seguida o substitutivo recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o 

Substitutivo em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 
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Lei do Legislativo nº 006/2015, processo nº 163/2015, de 

autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, que 

proíbe o abandono de animais domésticos ou 

domesticados em logradouros públicos ou em lugares 

particulares e dá outras providências. Na sequência a 

presidente concedeu vistas do Projeto ao vereador Luiz 

Geraldo Cardoso, pelo prazo regimental. Na sequência 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

007/2015, processo nº 162/2015, de autoria do vereador 

Manoel Aparecido Brandão, que institui a obrigatoriedade 

de execução do Hino Nacional Brasileiro e Hino ao 

município de Viradouro nas escolas públicas e 

particulares do município e dá outras providências 

correlatas. 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. 

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 


