
146 
 

29ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

09ª Sessão Ordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, em 15 de junho de 2015. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho 2015 (dois mil e 

quinze), 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 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 20h09min 

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

da Sessão, vereadora Fabiana Lourenço da Silva 

Sevieiro solicitou ao José Gibran a leitura de um 

versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: " E 

orei ao SENHOR meu Deus, e confessei, e disse: Ah! 

Senhor! Deus grande e tremendo, que guardas a aliança 

e a misericórdia para com os que te amam e guardam os 

teus mandamentos. Daniel 9:04". Imediatamente após a 

leitura, a Presidente declarou aberta a sessão sob a 
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proteção de Deus. Em seguida a Presidente usou a 

palavra e anunciou a retirada de pauta em atendimento a 

solicitação de todos os vereadores dos Projetos de Lei do 

Executivo nº 027/2015 e nº 039/2015, e convocou sessão 

extraordinária para discussão e votação dos mesmos 

para o dia 19 (dezenove) de junho de 2015 as 19h00min. 

Na sequência foram apresentadas as atas das sessões 

realizadas em 01 (primeiro) de junho do corrente ano. 

Colocadas as atas em discussão e votação foram 

aprovadas por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Balancete da Receita e da Despesa do 

Legislativo referente a maio de 2015, que foi colocado a 

disposição das Comissões Permanentes. Na sequência 

foram apresentados os Projetos de Decreto Legislativo nº 

001/2015 e nº 002/2015, bem como os Projetos de 

Resolução nº 001/2015 e 002/2015 que foram incluídos 

na Ordem do Dia para discussão e votação. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria do 

vereador Edson Luiz Franco, onde indica ao Prefeito 

Municipal que conceda isenção de IPTU, para 

aposentados de baixa renda. Em seguida foram 

apresentadas 4 (quatro) indicações de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao 

Prefeito Municipal que construa canaletas na confluência 

da Rua Leonora Lignari Zanata com a Avenida João dos 
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Santos Filho, que seja feita operação tapa buracos em 

todo o bairro região dos lagos, que tome providências 

quanto a diversas obras no Jardim Progresso e que se 

notifique a empresa responsável pela construção da 

barragem no futuro lago municipal. Iniciada a palavra livre 

o vereador Manoel Aparecido Brandão, apresentou 

congratulações ao Professor Carlos Gianazzi, Deputado 

Estadual, por conseguir aprovar o número Maximo de 15 

alunos por sala de aula onde tenha um aluno com 

necessidades especiais. Registrou também seu repudio 

ao desrespeito a fé cristã, em particular a fé católica 

ocorrida em São Paulo durante um movimento LGBT, 

frisando o repúdio  não aos homosexuais, mas sim ao 

desrespeito aos símbolos da fé cristã. Em seguida 

utilizando o sistema de vídeo da Câmara Municipal, 

comentou e justificou cada uma de suas indicações, 

inclusive apresentando fotos que retratavam as 

necessidades citadas  nas  mesmas. Iniciada a Ordem do 

Dia foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

038/2015, processo 257/2015, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

12.651,37 (doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

trinta e sete centavos). Foi aprovado por unanimidade 

dos presentes o pedido para que o projeto tramite em 

regime de urgência especial. O projeto recebeu 
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pareceres favoráveis a sua tramitação pelas 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 Resolução nº 001/2015, processo nº 192/2015, que 

dispõe sobre  o dever da Câmara Municipal veicular as 

pautas das sessões e o resumo das deliberações do 

plenário, bem como divulgar as Leis Municipais vigentes 

no município pelas redes sociais  e Emissoras de Rádio 

Comunitárias de Viradouro e dá outras providências. Na 

sequência usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco 

e disse em sessão anterior solicitou vistas de uma 

emenda apresentada apresentado pelo vereador Julimar 

Pelizari, por acreditar que macula o projeto. Apresentou 

uma subemenda ao projeto incluindo o parágrafo único 

ao artigo 2º com a seguinte redação: A obrigatoriedade 

que trata o "caput" deste artigo  não poderá causar 

dispêndio financeiro para o Poder Legislativo. Na 

sequência usou a palavra o vereador Manoel Aparecido 

Brandão,  e disse que gostaria que fosse debatido mais  

para chegar a um consenso. Disse que se a Mesa 

Diretora se comprometer a apresentar um projeto 

idêntico, abre mão da autoria para que assim seja feito. A 

Presidente usou a palavra e disse que poderia estudar o 

assunto, porém se trata de um decisão da Mesa Diretora 
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e não apenas da presidência da Casa. Na sequência 

usou a palavra o vereador Luiz Geraldo Cardoso e disse 

que seria necessária a contratação de um novo 

funcionário, que poderia dispor de mais atribuições além 

das constantes no Projeto de Resolução. Na sequência 

usou a palavra o vereador Ailton Antônio Ferreira e disse 

que é favorável com a emenda apresentada pelo 

vereador Edson Luiz Franco é valida. Em seguida a 

Presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco) minutos. 

Reiniciada a sessão foi colocada a subemenda em 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Com a 

aprovação da subemenda, fica prejudicada a emenda 

apresentada pelo vereador Julimar Pelizari. Colocado o 

projeto em discussão o vereador Manoel Aparecido 

Brandão defendeu a aprovação do projeto afirmando ser 

um dever do Poder Público ir de encontro a população e 

não somente ser passivo com o site oficial. Finalizou 

dizendo que transparência é compromisso de campanha 

da bancada governista.  Colocado o Projeto em votação 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Resolução nº 002/2015, 

processo nº 247/2015, de autoria da Mesa Diretora, que 

institui comissão  e normas de registro, guarda, 

manutenção e movimentação dos bens patrimoniais da 

Câmara Municipal de Viradouro, para fins de 
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conservação contabilização e prestação de contas  e dá 

outras providências correlatas. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação pelas 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 

Decreto Legislativo nº 001/2015, processo 259/2015, de 

autoria dos vereadores Julimar Pelizari  e Fabiana 

Lourenço da Silva Sevieiro, que concede ao senhor 

Antônio Carlos de Campos Machado, o título de cidadão 

honorário do município de Viradouro. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação pelas Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Neste 

instante o ausentou-se do plenário o vereador José 

Gibran. Colocado o projeto em discussão e votação foi 

rejeitado por 4 (quatro) votos favoráveis e 3 (três) votos 

contrários, sendo estes dos vereadores Edson Luiz 

Franco, Luiz Geraldo Cardoso e Edson Luiz Maria 

Tavares. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Decreto do Legislativo nº 002/2015,   processo nº 

260/2015,  de autoria da vereadora Fabiana Lourenço da 

Silva Sevieiro, que concede ao senhor José Renato 

Nalini, o título de cidadão honorário do município de 

Viradouro. O projeto recebeu parecer contrário a sua 

tramitação da Comissão de Justiça e Redação, por não 
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encontrar evidências de relevantes serviços prestados ao 

município pelo cidadão que pretende-se homenagear. 

Submetido o parecer da Comissão de Justiça e Redação 

a apreciação do plenário, foi aprovado 5 (cinco) votos 

favoráveis  e 3 (três) votos contrários.  Em seguida a 

Presidente determinou o arquivamento  do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 002/2015. Iniciada a palavra livre, 

o vereador Luiz Geraldo Cardoso justificou-se por votar 

contrário a homenagem ao Sr. Campos Machado, pois foi 

presidente do PTB municipal por cerca de 14 (quatorze) 

anos e, sem aviso, por intermédio desse senhor foi 

trocado o diretório o diretório municipal. Na sequência 

usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco e ratificou 

as palavras do vereador Luiz Geraldo Cardoso. Disse 

que ninguém é dono do partido, mais foi uma  falta de 

consideração de fato de não ser comunicado da 

alteração da direção do partido, sofrendo até mesmo o 

risco de perder o mandato. Na sequência usou a palavra 

o vereador Julimar Pelizari, e justificou a indicação do 

nome do Sr. Campos Machado, pois o mesmo esta 

repassando vários emendas parlamentares ao município. 

Disse respeitar a opinião pessoal dos demais vereadores, 

tanto que aconteceu fato parecido com do PMDB no 

município. Na sequência usou a palavra o vereador José 

Gibran que justificou sua atitude de se retirar do plenário  
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e não participar da votação do Projeto que previa 

conceder uma homenagem a Campos Machado. Disse 

que por muitos anos foi eleitor de Campos Machado, por 

diversos motivos pessoais e tranquilamente votaria a 

favor do projeto, mas em respeito aos amigos que foram 

prejudicados pelo mesmo, decidiu  não participar da 

votação. Na sequência usou a palavra o vereador Manoel 

Aparecido Brandão e disse que o senhor Roberto Nalini,é 

uma pessoa com um currículo excepcional, porém não há 

constatação que ele prestou relevantes serviços ao 

município.  Porém, convidou  a todos para assistirem um 

vídeo da TV Cultura, onde o mesmo concede uma 

entrevista com título de "Roberto Nalini absurdo". Na 

sequência usou a palavra a Presidente e disse que 

recentemente recebeu a visita de um assessor do 

presidente do Tribunal de Justiça e, foi debatida a 

possibilidade de mais uma Vara para o município e surgiu 

a ideia de homenagea-lo. Com relação ao Deputado 

Campos Machado disse que se baseou nas diversas 

emendas parlamentares destinadas ao município. 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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30ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

21ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da 
 

16ª Legislatura, aos 15 de junho de 2015. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho 2015 (dois mil e 

quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 21ª (vigésima primeira) 

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 

21h25min (vinte e uma horas e vinte e cinco minutos) a 

Presidente da Câmara e da Sessão, vereadora Fabiana 

Lourenço da Silva declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 038/2015, 

processo 257/2015, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.651,37 

(doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e 

sete centavos). Foi aprovado por unanimidade dos 
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presentes o pedido para que o projeto tramite em regime 

de urgência especial. O projeto recebeu pareceres 

favoráveis a sua tramitação pelas 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 Resolução nº 

001/2015, processo nº 192/2015, que dispõe sobre  o 

dever da Câmara Municipal veicular as pautas das 

sessões e o resumo das deliberações do plenário, bem 

como divulgar as Leis Municipais vigentes no município 

pelas redes sociais e Emissoras de Rádio Comunitárias 

de Viradouro e dá outras providências. Na sequência 

usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco e 

Apresentou uma subemenda ao projeto incluindo o 

parágrafo único ao artigo 2º com a seguinte redação: A 

obrigatoriedade que trata o "caput" deste artigo  não 

poderá causar dispêndio financeiro para o Poder 

Legislativo. Colocada a subemenda discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Com a aprovação da 

subemenda, fica prejudicada a emenda apresentada pelo 

vereador Julimar Pelizari. Colocado o projeto em 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Resolução nº 

002/2015, processo nº 247/2015, de autoria da Mesa 

Diretora, que institui comissão  e normas de registro, 
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guarda, manutenção e movimentação dos bens 

patrimoniais da Câmara Municipal de Viradouro, para fins 

de conservação contabilização e prestação de contas  e 

dá outras providências correlatas. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação pelas 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 

Decreto Legislativo nº 001/2015, processo 259/2015, de 

autoria dos vereadores Julimar Pelizari  e Fabiana 

Lourenço da Silva Sevieiro, que concede ao senhor 

Antônio Carlos de Campos Machado, o título de cidadão 

honorário do município de Viradouro. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação pelas Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Neste 

instante o ausentou-se do plenário o vereador José 

Gibran. Colocado o projeto em discussão e votação foi 

rejeitado por 4 (quatro) votos favoráveis e 3 (três) votos 

contrários, sendo estes dos vereadores Edson Luiz 

Franco, Luiz Geraldo Cardoso e Edson Luiz Maria 

Tavares. 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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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 


