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13ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

04ª Sessão Ordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 06 de abril de 2015. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 04ª (quarta) 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, 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 20h09min 

(vinte horas e nove minutos) a presidente da Câmara e 

da Sessão, vereadora Fabiana Lourenço da Silva 

Sevieiro solicitou ao vereador Manoel Aparecido Brandão 

a leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os 

seguintes versos: "Porque Deus amou o mundo de tal 

maneira, que deu seu filho unigênito para que todo 

aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna. (Jo 03, 16)”. 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 16 (dezesseis)  de março e 01 

(primeiro) de abril do corrente ano. Colocadas as atas em 

discussão e votação foram aprovadas por unanimidade 

dos presentes. Na sequência foi apresentado o Balancete 

da Receita e da Despesa do Poder Executivo referente a 

fevereiro de 2015, que foi colocado a disposição das 

comissões permanentes. Em seguida a Presidente 

informou que em 12 (doze) de março de 2015, o Poder 

Executivo protocolou na  Câmara Municipal, Veto Parcial 

a emenda modificativa do Projeto de Lei do Executivo nº 

013/2015. Informou também que em 16 de março, a 

proposta de Veto foi encaminhada à Comissão de Justiça 

e Redação nos termos do § 2º do Artigo 260 do 

Regimento Interno da Casa. Porém, em 1 de abril o 

Poder Executivo, protocolou na Câmara Municipal ofício 

solicitando a retirada da Proposta de Veto, e que tal 

solicitação foi enviada a Comissão de Justiça e Redação 

para analise. Por fim, informou ter recebido, naquela data 

o parecer final da Comissão de Justiça e Redação que 

objetiva no arquivamento da propositura. Determinou 

então o arquivamento da Proposta de Veto,  e o reenvio 

do autografo do Projeto  de Lei do Executivo nº 013/2015, 

ao Poder Executivo para devida promulgação em 48 

(quarenta e oito) horas. A Presidente anunciou o 

recebimento, às 16h00min daquele dia,  do Projeto de Lei 
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do Executivo nº 020/2015, que dispõe sobre a abertura 

de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

1.405.863,29 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, 

oitocentos  e sessenta e três reais e vinte e nove 

centavos), destinados a construção de uma Creche 

Escola. Disse que foi questionada por vereadores sobre a 

possibilidade incluir o projeto na pauta da presente 

sessão. Em seguida consultou o plenário sobre a 

possibilidade de incluir o projeto na pauta da corrente 

sessão, o plenário concordou por unanimidade. Logo 

após foram apresentados os Projetos de Lei do 

Legislativo nº 004/2015 e nº 005/2015, que foram 

incluídos na Ordem do Dia para discussão e votação.   

Na sequência foi apresentado o Balanço Geral do Poder 

Legislativo referente ao exercício de 2014, que foi 

encaminhado as comissões permanentes.  Foram lidos 

também ofícios recebidos do Ministério da Educação, 

informando repasses financeiros ao município. Foi lido 

ainda o requerimento nº 171/2015, recebido da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

parabenizando o município pela passagem de seu 

aniversário. Na sequência foi apresentada a Moção 

nº004/2015, de autoria do vereador Erney Antônio de 

Paula, de Aplausos e Congratulações as datas 

comemorativas e aos profissionais pelo seu dia, referente 
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ao mês de abril. Colocada a Moção em discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

apresentada a Moção nº 005/2015,  de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão, de Apoio às 

reivindicações dos professores de Estado de São Paulo. 

Colocada a Moção em discussão o vereador Manoel 

Aparecido Brandão solicitou apoio dos demais 

vereadores no sentido de aprovar a Moção.  Disse 

também que a os professores são os profissionais com 

ensino superior com os menores salários, e com as 

piores condições de trabalho. Disse que a moção  não é 

de apoio as greves, mas sim às reivindicações dos 

professores do Estado de São Paulo. Finalizou lendo  a 

Moção, que sendo aprovado deverá ser acompanhada 

das assinaturas de todos os vereadores. Colocada a 

Moção em votação foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria do 

vereador Edson Luiz Franco, onde indica ao Prefeito 

municipal que seja roçado o acostamento  da SPV 

"Arcolina Zancheta". Foram apresentadas também 2 

(duas) indicações de autoria do vereador Erney Antônio 

de Paula, onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

criado o Banco de Medicamentos, com a finalidade de 

angariar  medicamentos doados por pessoas físicas e 

jurídicas para distribuição gratuita à população carente, e 



70 
 

que se conceda o  nome do Sr. Nelson Octaviano, a um 

prédio, via ou logradouro público. Por fim foram 

apresentadas 2 (duas) indicações de autoria do vereador 

Manoel Aparecido Brandão onde indica ao Prefeito 

Municipal que seja feita a limpeza do terreno e o 

cercamento da obra parada onde será o Centro Regional 

de formação Ambiental, bem como a retomada dessa 

obra, e também que sejam plantadas com urgência as 

mudas de árvores que estão acima do tamanho normal 

no viveiro municipal. Ninguém querendo fazer uso da 

palavra livre, foi iniciada Ordem do Dia e apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 020/2015, processo nº 

134/2015, que dispõe sobre a abertura de Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 1.405.863,29 (Um 

milhão, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e 

três reais vinte e nove centavos). 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 e votação 

foi aprovado por unanimidade. Em seguida o vereador 

Luiz Geraldo Cardoso solicitou que seja enviado aos 

vereadores cópia do projeto da obra, e também 

informação acerca de onde a mesma será realizada. Na 
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sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo 

nº 004/2015, processo 114/2015, de autoria do vereador 

Manoel Aparecido Brandão que institui o programa de 

apoio ao desenvolvimento paisagístico do município de 

Viradouro. O projeto recebeu 03 (três) emendas de 

autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão. Em 

seguida foi apresentada a Emenda Aditiva, processo 

nº130/2015, que adiciona os itens 1 e 2, à alínea "c" do 

art. 3º do PLL 004/2015. Colocada a emenda em 

discussão o vereador Manoel Aparecido Brandão disse 

que solicitou a retirada do termo "terá" da emenda, e 

justificou a mesma dizendo ser necessária para que não 

se use as praças para campanhas eleitorais. Colocada a 

emenda em votação foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada a emenda processo nº 

128/2015, que adiciona o termo são ao parágrafo 1º do 

artigo 7º do PLL nº 004/2015. Colocada a emenda em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade.  Na 

sequência foi apresentada a Emenda Modificativa e 

Supressiva, processo nº 129/2015, que modifica o 

posicionamento do termo "que" no inciso V, do artigo 14 

e suprime o termo mínimo do artigo 17, PLL 004/2015. 

Colocada a emenda em discussão o vereador Luiz 

Geraldo Cardoso sugeriu uma subemenda à emenda 

onde o artigo 17, passaria ter a seguinte redação "Os 
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contratos de Permissão terão o prazo  de 02 (dois) anos, 

renováveis por igual período, caso haja interesse de 

ambas as partes. Colocada a subemenda proposta pelo 

vereador Luiz Geraldo Cardoso em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Colocada a emenda em 

votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência o 

vereador Luiz Geraldo Cardoso usou a palavra e sugeriu 

uma Emenda Modificativa ao inciso 3º, do Art. 15,  que 

passaria ter a seguinte redação: "Assumir todas as 

responsabilidades civis, criminais e encargos trabalhistas 

dos funcionários contratados para a execução das ações 

constantes do contrato de permissão. Colocada a 

emenda proposta pelo vereador Luiz Geraldo em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 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 e Votação foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência o vereador Ailton Antônio Ferreira, solicitou 

vistas do Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2015, que 

seria incluído na Ordem do Dia. A Presidente concedeu 

vistas ao vereador pelo prazo regimental. Iniciada a 

palavra livre para explicações pessoais, o vereador 

Manoel Aparecido Brandão, comentou o Projeto de Lei 

do Legislativo nº 005/2015, de sua autoria e que está sob 
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vistas do vereador Ailton Antônio Ferreira. Solicitou apoio 

de todos os vereadores para aperfeiçoar o projeto.  

Solicitou a Presidente que o Projeto seja incluído na 

pauta da próxima sessão, junto com um outro de sua 

autoria que autoriza o Saneamento Ambiental de 

Viradouro a premiar contribuintes que economizarem 

água.  Comentou o Projeto de Lei  do Legislativo nº 

004/2015, que autoriza pessoas físicas e jurídicas a 

adotarem praças da cidade. Disse esperar que essa lei  

não vire letra morta. Por fim, agradeceu as felicitações de 

Páscoa recebido do vereador José Gibran, estimou 

melhoras em sua saúde. Na sequência usou a palavra o 

vereador Ailton Antônio Ferreira que parabenizou o 

vereador Manoel Brandão pela iniciativa de propor o 

projeto. Na sequência a Presidente usou a palavra e 

sugeriu que antes das Sessões os vereadores se 

reúnam, para que  não haja mais emendas de última hora 

durante a sessão. Finalizando parabenizou o vereador 

Manoel Brandão pela iniciativa de propor o projeto. 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 
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14ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

10ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 06 de abril de 2015. 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 10ª (décima) 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, 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 21h00min (vinte horas e uma horas) a 

presidente da Câmara e da Sessão, vereadora Fabiana 

Lourenço da Silva Sevieiro declarou aberta a sessão sob 

a proteção de Deus. Iniciada Ordem do Dia, foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 020/2015, 

processo nº 134/2015, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.405.863,29 

(Um milhão, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e 

sessenta e três reais vinte e nove centavos). Foi 
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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 e votação 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2015, 

processo 114/2015, de autoria do vereador Manoel 

Aparecido Brandão que institui o programa de apoio ao 

desenvolvimento paisagístico do município de Viradouro. 

O projeto recebeu 03 (três) emendas de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão. Em seguida foi 

apresentada a Emenda Aditiva, processo nº130/2015, 

que adiciona os itens 1 e 2, à alínea "c" do art. 3º do PLL 

004/2015. Colocada a emenda em discussão e votação 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

apresentada a emenda processo nº 128/2015, que 

adiciona o termo são ao parágrafo 1º do artigo 7º do PLL 

nº 004/2015. Colocada a emenda em discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade.  Na sequência foi 

apresentada a Emenda Modificativa e Supressiva, 

processo nº 129/2015, que modifica o posicionamento do 

termo "que" no inciso V, do artigo 14 e suprime o termo 

mínimo do artigo 17, PLL 004/2015. Colocada a emenda 

em discussão o vereador Luiz Geraldo Cardoso sugeriu 
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uma subemenda à emenda onde o artigo 17, passaria ter 

a seguinte redação "Os contratos de Permissão terão o 

prazo  de 02 (dois) anos, renováveis por igual período, 

caso haja interesse de ambas as partes. Colocada a 

subemenda proposta pelo vereador Luiz Geraldo 

Cardoso em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Colocada a emenda em votação foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência o vereador 

Luiz Geraldo Cardoso usou a palavra e sugeriu uma 

Emenda Modificativa ao inciso 3º, do Art. 15,  que 

passaria ter a seguinte redação: "Assumir todas as 

responsabilidades civis, criminais e encargos trabalhistas 

dos funcionários contratados para a execução das ações 

constantes do contrato de permissão. Colocada a 

emenda proposta pelo vereador Luiz Geraldo em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 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 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 


