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10ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

02ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 07 de março de 2016. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de março de 2016 (dois mil e 

dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 02ª (segunda) 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, 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 vereadora Fabiana Lourenço da Silva, 

Presidente da Câmara e da sessão, solicitou ao vereador 

Edson Luiz Franco a leitura de um versículo bíblico, o 

vereador leu os seguintes versos: "Mas em todas essas 

coisas somos mais que vencedores, por aquele que 

nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, 

nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as 

potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a 
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altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura 

nos poderá separar do amor de Deus, que está em 

Cristo Jesus nosso Senhor." (Romanos 8, 37-39). Em 

seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Na sequência foram apresentadas as 

atas das sessões realizadas em 15 (quinze) e 29 (vinte e 

nove), de fevereiro do corrente ano. Colocadas as atas em 

discussão e votação foram aprovadas por unanimidade. Na 

sequência foram apresentados os projetos de Lei do 

Executivo nº 010, 011, 012, 013, 015, 016, e 017 de 2016, 

que foram incluídos na Ordem do dia para discussão e 

votação. A Presidente informou que o Projeto de Lei do 

Executivo nº 014/2016, e o Projeto de Lei Complementar nº 

002/2016, foram retirados de pauta, a pedido do Executivo. 

Na sequência foram apresentados os balancetes da 

Receita e da Despesa do Poder Executivo, referente ao 

mês de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis) que foi 

encaminhado à secretaria para que fique a disposição das 

comissões permanentes. Em seguida foram apresentados 

os Projetos de Lei do Legislativo nº 009/2015 e 001/2016, 

que foram incluídos na Ordem do dia para discussão e 

votação. Na sequência foi apresentado o balancete da 

Receita e da Despesa do Poder Legislativo, referente ao 

mês de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que foram 

encaminhados à secretaria para que fique a disposição das 
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comissões permanentes. Ato continuo foi lido ofício 

recebido do vereador Erney Antônio de Paula, onde 

comunica seu desligamento do partido dos trabalhadores 

(PT). Na sequência foi apresentada a Moção nº 002/2016, 

processo nº 059/2016, de autoria do vereador Erney 

Antônio de Paula, de aplausos e congratulações as datas 

comemorativas dos mês de março. Colocada a Moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada a Moção nº 003/2016, processo 

nº 070/2016, assinada por todos os vereadores, de 

Congratulações ao Exmo. Sr. Dimas Eduardo Ramalho, por 

assumir a Presidência do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. Colocada a Moção em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi apresentada 

indicação de autoria de todos os vereadores, onde indicam 

ao Prefeito Municipal que seja providenciada a restauração 

do tumulo da senhora Hipólita Placidina de Faria. Na 

sequência foram apresentadas 4 (quatro) indicações de 

autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, onde 

indica ao Prefeito Municipal que providencie a limpeza nas 

margens da Avenida Augusto Giovanini, que seja 

restabelecida a iluminação da saída para Bebedouro, que 

seja providenciada a limpeza da piscina anexa ao 

"Totozão", e que através da Secretaria da Educação 

convoque reunião com os professores a respeito do PLC 
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002/2016. Iniciada a palavra livre o vereador Manoel 

Aparecido Brandão comentou e reforçou suas indicações 

apresentadas anteriormente. Solicitou novamente que as 

piscinas do município sejam cedidos às instituições, afim 

de que as mesmas utilizassem do espaço, recebendo a 

população aos finais de semana, vendendo alimentos e 

bebidas afim de que os locais sejam melhores 

aproveitados. Disse que naquela manhã se reuniu com 

vereadores, na presença da Secretária de Educação, 

quando discutiram um projeto que visa promover alterações 

no Estatuto do Magistério Público Municipal, e defendeu 

que o tema seja debatido previamente com os educadores. 

Em seguida comentou brevemente sobre o projeto, onde 

expos pontos positivos e negativos do mesmo, apesar de o 

mesmo ter sido retirado de pauta. Na sequência usou a 

palavra o vereador Edson Luiz Franco e reiterou indicação 

de sua autoria sobre uma ponte do anel viário que liga 

Viradouro à Bebedouro, onde a água passa sobre a pista 

em dias de chuva. Na sequência cumprimentou os 

educadores presentes, e disse que a proposta do vereador 

Manoel Aparecido Brandão é de grande valia, pois é de 

extrema importância que o projeto seja debatido com 

interessados. Na sequência a presente suspendeu a 

sessão por 5 (cinco) minutos, para que a Secretária 

Municipal de Educação realizasse uma explanação aos 
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vereadores. Reiniciada a sessão, e iniciada a Ordem do 

Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 

009/2015, processo nº 372/2015, que altera as Leis nº 

3.077 de 02 de janeiro de 2013, e 2.708, de 20 de agosto 

de 2008. O projeto recebeu pareceres favoráveis a sua 

tramitação das Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. O vereador Edson Luiz Franco 

solicitou encaminhamento do projeto a ele, pois ainda 

faltam documentos a serem recebidos do Poder Executivo. 

Disse ainda que pretende apresentar emenda ao mesmo, 

para garantir que o reajuste não seja de forma automática, 

mas apenas se houver recursos, assim como os salários de 

todos os funcionários. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 010/2016, processo nº 

047/2016, que acresce dispositivos na Lei Municipal nº 

2.145/2002, que dispõe sobre o parcelamento de débitos 

inscritos ou não na Divida Ativa do Município de Viradouro. 

O projeto recebeu emenda de autoria do vereador Manoel 

Aparecido Brandão que suprime a alínea “a” do art. 2º do 

referido projeto. Colocada a emenda em discussão 

vereador Manoel Aparecido Brandão e disse que o projeto 

visa resguardar o município dos “caloteiros”. Disse que a 

alínea “a” do artigo 2º do projeto, fere o artigo nº 155 do 

Código Tributário Nacional. Colocada a emenda em 

votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 
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vereador Luiz Geraldo Cardoso, solicitou vistas do projeto. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de lei do Executivo 

nº 011/2016, processo nº 048/2016, que dispõe sobre a 

redenominação do cargo de serviços gerais para serviços 

braçais. 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 012/2016, 

processo nº 049/2016, que dispõe sobre a redenominação 

do cargo de Professor Assistente (PEB I e PEI). 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 013/2016, processo nº 050/2016, 

que dispõe sobre a utilização e o descarte de livros 

didáticos no âmbito da Rede Municipal de Ensino. O projeto 

recebeu emenda de autoria do vereador Manoel Aparecido 

Brandão. Colocada a emenda em discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência usou a palavra o 

vereador Edson Luiz Franco que propôs emenda verbal, 

onde inclui no parágrafo único seja acrescentado o termo 

“regulamentado Resolução CD-FND nº60/2009”. Colocada 

a emenda em votação, foi aprovada por unanimidade. O 
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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 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo 

ela do vereador Luiz Geraldo Cardoso. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº015/2016, 

processo nº 53/2016, que dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial no valor de R$ 149.500,00 (cento 

e quarenta e nove mil e quinhentos reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite 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 Aparecido Brandão 

cumprimentou a Administração Municipal e o SAV 

(Saneamento Ambiental de Viradouro) pela conquista, 

dizendo que agora com a limpeza Viradouro voltará a ter 

100% (cem por cento) de esgoto tratado. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº016/2016, processo nº 54/2016, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

149.592,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e 

noventa e dois reais). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite em regime de urgência 
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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 017/2016, 

que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos 

reais). O vereador Manoel Aparecido Brandão usou a 

palavra pela ordem e disse, que o projeto em debate possui 

divergência entre valores, quanto ao crédito a ser aberto e 

o valor do convênio firmado com Estado de São Paulo. Em 

seguida a Sessão foi suspensa por 5 (cinco) minutos. 

Reiniciada a sessão, o projeto foi retirado de pauta. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Legislativo 

nº 001/2016, processo nº 033/2016, de autoria do vereador 

Manoel Aparecido Brandão, que autoriza a autarquia SAV 

(Saneamento Ambiental de Viradouro) a realizar sorteios 

mensais de bens móveis a favor de contribuintes que 

fizerem uso racional dos recursos hídricos no município de 

Viradouro. 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 Aparecido Brandão, que solicitou apoio 

dos vereadores pela aprovação do projeto. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Iniciada 
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a palavra livre o vereador Erney Antônio de Paula, 

cumprimentou todas as mulheres, pela aproximação do Dia 

Internacional da Mulher. Nada mais havendo, 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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11ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

09ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 07 de março de 2016. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de março de 2016 (dois mil e 

dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 09ª (nona) 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, 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 21h34min (vinte e uma horas e trinta 

e quatro 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 Executivo nº 010/2016, 

processo nº 047/2016, que acresce dispositivos na Lei 

Municipal nº 2.145/2002, que dispõe sobre o parcelamento 

de débitos inscritos ou não na Divida Ativa do Município de 
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Viradouro. O projeto recebeu emenda de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão que suprime a alínea 

“a” do art. 2º do referido projeto. Colocada a emenda em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o vereador Luiz Geraldo Cardoso, solicitou vistas 

do projeto. Na sequência foi apresentado o Projeto de lei 

do Executivo nº 011/2016, processo nº 048/2016, que 

dispõe sobre a redenominação do cargo de serviços gerais 

para serviços braçais. 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 

012/2016, processo nº 049/2016, que dispõe sobre a 

redenominação do cargo de Professor Assistente (PEB I e 

PEI). 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 013/2016, 

processo nº 050/2016, que dispõe sobre a utilização e o 

descarte de livros didáticos no âmbito da Rede Municipal 

de Ensino. O projeto recebeu emenda de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão. Colocada a emenda 

em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Na 
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sequência usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco 

que propôs emenda verbal, onde inclui no parágrafo único 

seja acrescentado o termo “regulamentado Resolução CD-

FND nº60/2009”. Colocada a emenda em 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 7 (sete) votos 

favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo ela do vereador 

Luiz Geraldo Cardoso. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº015/2016, processo nº 

53/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial no valor de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e 

nove mil e quinhentos reais). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite 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 Aparecido Brandão 

cumprimentou a Administração Municipal e o SAV 

(Saneamento Ambiental de Viradouro) pela conquista, 

dizendo que agora com a limpeza Viradouro voltará a ter 

100% (cem por cento) de esgoto tratado. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 
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nº016/2016, processo nº 54/2016, que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

149.592,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e 

noventa e dois reais). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramite 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 Legislativo nº 001/2016, 

processo nº 033/2016, de autoria do vereador Manoel 

Aparecido Brandão, que autoriza a autarquia SAV 

(Saneamento Ambiental de Viradouro) a realizar sorteios 

mensais de bens móveis a favor de contribuintes que 

fizerem uso racional dos recursos hídricos no município de 

Viradouro. 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, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, 

que após lida e achada conforme segue devidamente 

assinada.  

Presidente 

 

1º Secretário                                      2º Secretário 


