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09ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
03ª Sessão Ordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, aos 16 de Março de 2015.
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Março 2015 (dois mil
e quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 03ª (terceira) 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, José Gibran, 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 20h14min (vinte horas e quatorze 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: "E havendo Paulo
ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no
fogo, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os
bárbaros vendo-lhe a víbora, pendurada na mão
diziam uns aos outros: certamente este homem é
homicida, visto como, escapando do mar a justiça
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não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no
fogo não padeceu nenhum mal. (At 28, 03-05)”.
Imediatamente após a leitura, a presidente declarou
aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na sequência a
Presidente convocou os vereadores para 2 (duas)
Sessões Extraordinárias, a se realizarem no dia 17
(dezessete) de março do corrente ano, às 20h00min,
para discussão e votação dos Projetos de Lei do
Executivo nº 017 e nº 018 de 2015, dos quais os
vereadores
Convocou

receberam
também

os

cópias

naquele

senhores

momento.

vereadores

a

comparecerem a uma Sessão Solene de entrega de
títulos de cidadania viradourense aos senhores Isidoro
Lenhari, Valdomiro Rosa e Nilton Augusto Alves, a se
realizar em 19 de março do corrente ano às 20h00min,
na sede do Poder Legislativo municipal. Na sequência
foram apresentadas as atas das sessões realizadas em
02 (dois) e 03 (três) de março do corrente ano.
Colocadas as atas em discussão e votação foram
aprovadas por unanimidade dos presentes. Em seguida
foram apresentados os Projetos de Lei do Executivo nº
12, nº 15 e nº 16 todos de 2015, que serão incluídos na
Ordem do Dia para discussão e votação. Na sequência
foi apresentada a Mensagem de Veto Parcial, de autoria
do Prefeito Municipal à emenda apresentada ao Projeto
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de Lei nº 013/2015, que foi encaminhada à Comissão de
Justiça

e

regimental.

Redação
Na

para

sequência

manifestação
foram

no

prazo

apresentados

os

Projetos de Lei do Legislativo nº 002/2015 e nº 003/2015,
que foram incluídos na Ordem do Dia para discussão e
votação. Logo após foi apresentado o Balancete da
Despesa do Legislativo referente a fevereiro do corrente
ano que foi encaminhado à Secretaria e colocado a
disposição das Comissões Permanentes. Na sequência
foi lido ofício recebido da Câmara Municipal de Morro
Agudo, agradecendo a presença do vereador Erney
Antônio de Paula em uma reunião. Foram lidos também
ofícios recebidos do Ministério da Educação, informando
repasses financeiros ao município. Na sequência foi
apresentada a Moção nº003/2015, de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula, de Aplausos e Congratulações
do

Deputado

Arlindo

Chinaglia,

por

emendas

parlamentares destinadas ao município. Colocada a
Moção em discussão e votação foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foram apresentadas duas
indicações de autoria do vereador Manoel Aparecido
Brandão, onde indica ao Prefeito Municipal que seja
providenciada a instalação de redutores de velocidade
na Rodovia Durval Marçal Vieira, nas proximidades da
entrada da Avenida Augusto Giovanini, e para que seja
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reenviado

à

Câmara

Municipal

o

projeto

de

lei

Complementar nº 002/2014, que altera o Código
Tributário Municipal. Foram apresentadas também duas
indicações de autoria do vereador Erney Antônio de
Paula, onde indica a implantação do programa Café da
Manhã na rede municipal de ensino, e para que sejam
adquiridos bebedouros de

água para escolas do

município. Por fim foram apresentadas três indicações de
autoria do vereador Edson Luiz Franco, onde indica ao
Prefeito Municipal, que sejam efetuadas reformas no
prédio do Museu Municipal, para que sejam roçados os
acostamentos de estradas municipais, e para que sejam
efetuados reparos

na estrada municipal do Bairro do

banharão. Iniciada a palavra livre, o vereador Manoel
Aparecido Brandão, após agradecer a presença da
população, disse que as manifestações do último
domingo surpreendeu todo o País, e disse que
provavelmente o Governo irá propor uma reforma
política,

como

de

costume

após

manifestações.

Comentou também a questão do financiamento de
campanha eleitoral. Disse ser uma insanidade, pequenos
grupos defenderem a volta do Regime Militar. Disse que
aparentemente o impeachment não parece ser legitimo,
sob o risco de transformar o País em uma "republiqueta",
e citou a seguinte frase: também que a democracia é tão
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boa, que permite se fazer um protesto pedindo a volta da
ditadura, já a ditadura, é tão ruim que não permite
protestos

pedindo

seu

próprio

fim.

Em

seguida

cumprimentou o vereador Erney de Paula por suas
Indicações, e lembrou a aproximação dia mundial da
água,

e

lembrou

suas

indicações

referentes

a

substituição das torneiras dos bebedouros das escolas.
Elogiou também a indicação do vereador Edson Luiz
Franco, referente a reforma do museu municipal,

e

lembrou sua indicação de que se realize o tombamento
histórico do mesmo. Na sequência comentou suas
indicações no sentido de que se instalem redutores de
velocidade na Rodovia Durval Marçal Vieira, citando
também que aconteceu um acidente na rua do "Açougue
do Marquinho", local este diversas vezes citados por ele,
para que a Divisão de transito tome providências.
Comentou sua indicação do retorno à Casa do projeto
que trata dos tributos a serem cobrados dos ambulantes,
bem como que concede prêmios a quem economizar
água. Em seguida comentou o fato de que observando o
Diário Oficial do Município a poucos dias, viu o nome do
senhor "Geraldinho", do departamento de transporte,
sendo nomeado para um cago de chefia. Disse que
gostaria de alertar o Prefeito Municipal, que este senhor,
há poucos dias, deu uma demonstração, que talvez não
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fosse própria de alguém vai ocupar um cargo de direção.
Disse que precisou esclarecer alguns fatos relativos ao
transporte, e ligou para o senhor Geraldo, que o
respondeu educadamente, o que não é comum. Porém,
ao final da ligação, acreditando que o vereador Manoel
Brandão já havia desligado, continuou falando com uma
outra pessoa o seguinte, ao ser indagado por um
interlocutor

com

quem

conversava,

respondeu

o

seguinte: "Conversava com um panaca, dobrei ". Disse
que pode provar o fato, se for necessário, disse que isso
revela que se trata de uma pessoa mentirosa, que faz
falcatrua. Disse também que apresentará oportunamente
um pedido de investigação sobre o que estaria sendo
escondido

da

sociedade,

pois

recebeu

algumas

denuncias da população, e ao entrar em contato com um
funcionário do setor, foi surpreendido por esta ação.
Finalizou indagando se o funcionário merece realmente a
promoção, pelo fato de ser um "dobrador". Iniciada a
Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do
Executivo nº 012/2015, processo nº 048/2015, que cria a
controladoria Geral do Poder Executivo do Município de
Viradouro e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade o pedido para que o projeto tramite em
Regime de Urgência Especial. Em seguida a Presidente
informou que o projeto recebeu 5 (cinco) emendas, e
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uma Mensagem Aditiva. Na sequência foi apresentada a
Emenda Aditiva e Supressiva, de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão, processo nº 064/2015, que
modifica o inciso I, do artigo 10 do Projeto nº 012/2015,
alterando o percentual da gratificação dos Membros das
Sessões

de Controle Interno, de 50% (cinquenta por

cento) do valor da referencia salarial do cargo de Chefe
de Sessão para 40% (quarenta por cento) do mesmo.
Colocada a emenda em discussão o vereador Manoel
Aparecido Brandão, solicitou autorização da Presidente,
no sentido de que comente todas as suas emendas de
uma única vez. A Presidente atendeu a solicitação do
vereador Manoel Brandão. O vereador Manoel Brandão,
após realizar uma breve explanação sobre o projeto,
disse que sua emenda se refere a uma questão de
isonomia, além de que a gratificação para a mesma
função paga no município de São Paulo, é cerca da
metade do valor que se pretende pagar em Viradouro.
Disse que pretende reduzir esta gratificação, bem como
o do cargo de Controlador. Disse também ser uma
vergonha o projeto pretender incorporar as gratificações
aos

salários

dos

nomeados

para

comporem

a

controladoria, e que apresentou uma emenda retirando
isso do projeto. Disse que os salários dos Diretores de
Escola devem ser equiparados aos salários dos demais
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diretores. Disse que poderá ser responsabilizado pela
não incorporação, e que assumirá isso. Disse que o
município de já possui um "controlador geral", que tenta
controlar a Prefeitura, a Câmara e as pessoas que
tentam conversar com o vereador Manoel Brandão,
alertou ainda os futuros nomeados para que atentem ao
fato de que poderão ser meros "assinadores". Disse que
há dois anos solicitou à Secretaria da Educação a
relação dos servidores que são pagos com recursos do
FUNDEB, seus cargos e suas gratificações, além do
valor do recebido para analise, e até hoje não recebeu.
Finalizou dizendo que se nem aos vereadores é
disponibilizada a informação, duvida que com os
funcionários

da

controladoria

será

diferente.

Na

sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo
Cardoso que disse concordar em partes com o vereador
Manoel Aparecido Brandão, porém se deve analisar
quanto ganha um funcionário da prefeitura municipal.
Disse ter conversado com um funcionário do município
que exerce um cargo de extrema responsabilidade,
recebendo um salário de apenas R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), disse também que alguns funcionários
possui a mesma responsabilidade do Prefeito em certas
situações. Disse que o projeto nº 015/2015, que será
votado na sequência altera a referencia do cargo de
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inumador, de R-2 para R-11, o que representa um
aumento de 75% (setenta e cinco por cento), o que ainda
é pouco. Disse que muitas vezes, não há uso de EPI
para as atividades de inumador. Na sequência usou a
palavra o vereador Julimar Pelizari e disse que a redução
da gratificação proposta na emenda não é muito diferente
do valor proposto pelo projeto. Disse também concordar
com a incorporação, pois mesmo que a pessoa ocupe o
cargo por pouco tempo, levará para si a responsabilidade
de seus atos por muitos anos. Disse que uma outra
emenda que será discutida prevê a substituição a cada
dois anos, e demonstrou apoio à mesma. Finalizou
dizendo que no início de seu mandato, enviou ao Prefeito
uma indicação solicitando a correção da inflação aos
salários dos servidores, que na época havia um déficit de
56% (cinquenta e seis por cento), e que o Prefeito dentro
do

possível

vem

contribuindo

neste

sentido.

Na

sequência usou a palavra o vereador Ailton Antônio
Ferreira, que solicitou ao Prefeito apoio a classe

dos

motoristas. Na sequência usou a palavra o vereador
Edson Luiz Franco e disse que quando não se justifica a
contratação de um outro funcionário, pode-se pagar uma
gratificação

a

um

servidor

para

exercer

certas

atribuições, e que neste caso há previsão legal

no

sentido da incorporação da gratificação, bem como das
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novas atribuições. Disse que no caso discutido não há
sentido jurídico conceder a incorporação da gratificação
para funcionários que exercerão as atribuições por um
período máximo de 4 (quatro) anos. Colocada a emenda
em votação, foi rejeitada por 4 (quatro) votos favoráveis
e 5 (cinco) votos contrários sendo estes do vereadores
Erney Antônio de Paula, Ailton Antônio Ferreira, Julimar
Pelizari, Luís Geraldo Cardoso e da Presidente Fabiana
Lourenço da Silva, que desempatou a votação. Na
sequência foi apresenta a subemenda aditiva à emenda
aditiva e supressiva, processo nº 65/2015, que adiciona o
termo "receberá" a emenda supracitada. Colocada a
subemenda em discussão e votação foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foi apresentada a emenda
aditiva e supressiva ao artigo 13, processo nº65/2015
que modifica o §1º, do artigo 13 do Projeto de Lei nº
012/2015, alterando o percentual

da gratificação

Chefe da Controladoria Geral do Município

do

de 100%

(cem por cento) do valor da referencia salarial do cargo
de Chefe de Sessão para 80% (oitenta por cento) do
mesmo. Colocada a emenda em discussão e votação foi
rejeitado por 3 (três) votos favoráveis e 5 (cinco) votos
contrários, sendo eles dos vereadores Erney Antônio de
Paula, Ailton Antônio Ferreira, Julimar Pelizari, Luiz
Geraldo Cardoso e Edson Luiz Maria Tavares.

Na
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sequência foi apresentada a emenda ao artigo 14,
processo nº 066/2015, visando que as gratificações
previstas no mesmo não se incorporem aos salários.
Colocada a emenda em discussão o vereador Manoel
Aparecido

Brandão

suplicou

aos

vereadores

que

analisem bem o que esta sendo votado, e que desde
muito jovem aprendeu a valorizar cada centavo que se
ganha, e disse ter passado fome, quando criança. Citou o
caso do funcionário Paulo Renato, da Câmara Municipal,
que incorporou uma gratificação a seu salário, mas
incorporou também as atribuições de responsável pelo
setor de recursos humanos. Disse ser contra a
incorporação do salário, sem incorporar a função. Disse
que se o funcionário fizer seu trabalho corretamente, não
terá problemas no futuro, como foi previsto por um dos
vereadores. Disse também que não se melhora salário
com gratificação, por uma questão de isonomia. Na
sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo
Cardoso que questionou o parecer da Comissão de
Justiça e Redação e da Assessoria Jurídica ao projeto. O
primeiro secretário disse que os pareceres são favoráveis
a tramitação do projeto na Casa. Na sequência a
Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos.
Reiniciada a sessão e retomada a discussão do projeto o
vereador Manoel Aparecido Brandão disse que o parecer
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da Comissão de Justiça e Redação, a qual preside, em
nada tem haver com os votos sobre o mérito do projeto,
mas sim sobre sua legalidade e redação. Disse também
que o parecer é favorável ao projeto, mas de maneira
condicional, ou seja, desde que se considere a Emenda
Aditiva recebida do Poder Executivo como Mensagem
Aditiva do Poder Executivo, pois essa é a forma legal
para tal. Colocada a emenda em votação, foi aprovada
por unanimidade. Na sequência o vereador Manoel
Aparecido Brandão, solicitou a retirada de sua emenda
processo

nº 063/2015, uma vez que a mesma ficou

prejudicada com a aprovação da emenda anterior. Na
sequência a Presidente consultou o plenário sobre a
possibilidade de considerar o expediente recebido do
Poder Executivo como sendo uma Mensagem Aditiva, o
plenário concordou por unanimidade. Na sequência foi
apresentada a Mensagem Aditiva apresentada pelo
Prefeito Municipal, que colocada em discussão e votação
foi aprovada por unanimidade. Na sequência o vereador
Manoel Aparecido Brandão usou a palavra pela Ordem, e
sugeriu uma subemenda à emenda modificativa aos
artigos 3º e 5º, processo nº 105/2015. Sua subemenda
adiciona o termo "sem prejuízo de ser realizada a
substituição do membro nomeado a qualquer tempo,
desde que comprovada a sua ineficiência ou má fé".
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Colocada a subemenda em discussão e votação, foi
aprovada

por

unanimidade.

Na

sequência

foi

apresentada a emenda modificativa aos artigos 3º e 5º,
processo nº 105/2015. Colocada a emenda em discussão
e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
colocado o Projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 015/2015, processo nº 089/2015,
que altera a referência do cargo de Inumador. 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
o vereador Manoel Aparecido Brandão disse que fica
muito feliz com a vinda do projeto, e lamenta o fato de
que o servidor ocupante do cargo trabalhe sozinho. Disse
que as catacumbas de zimbra, são de extrema
dificuldade de manuseio. Na sequência o vereador Erney
Antônio de Paula e disse que por diversas o funcionário,
que hoje ocupa o cargo tentou desistir do mesmo, mas
acabou convencendo-o a continuar a trabalhar. Na
sequência usou a palavra o vereador Julimar Pelizari, e
disse que o trabalho exercido é terrível e agora o salário
esta melhorando, disse também que era de sua vontade
melhorar o salário de todos. Na sequência usou a palavra
o vereador José Gibran e disse que possui contato com
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Sr. Ezequiel, atual ocupante do cargo, contato este que
se intensificou no último ano, com o falecimento de seu
pai. Disse que em diversas oportunidades o senhor
Ezequiel o procurou

solicitando apoio neste sentido.

Citou também a dificuldade de encontrar alguém com
sua capacidade técnica, e parabenizou o Prefeito
Municipal por sua atitude, e sensibilidade de enxergar a
necessidade deste cargo. Finalizou dizendo que ao abrir
um novo concurso, os candidatos para este cargo
deveriam passar por uma avaliação para comprovarem
um bom desempenho. Na sequência usou a palavra o
vereador Ailton Antônio Ferreira que parabenizou o
Prefeito pelo reconhecimento do cargo de inumador. Na
sequência usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco
e disse que esta muito feliz em votar o projeto, e sugeriu
a que no concurso houvesse a prova pratica. Disse que
há outras categorias que também merecem uma atenção
especial, e citou o exemplo dos motoristas. Colocado o
projeto em votação foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo
nº 016/2015, processo nº 090/2015, que dispõe sobre a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais). O projeto recebeu pareceres
favoráveis a sua tramitação das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto
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em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Na sequência usou a palavra pela ordem o vereador José
Gibran, e disse que os projetos nº 017/2015 e 018/2015,
que foram convocados para a próxima sessão são de
extrema

urgência

e

todos

os

vereadores

tem

conhecimento da necessidade dos mesmos. Solicitou
então que fossem incluídos na pauta imediatamente. Em
seguida

a Presidente consultou o plenário sobre a

solicitação do vereador José Gibran, sendo que o
plenário acatou a solicitação por unanimidade. Logo após
foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
017/2015, processo nº 095/2015, que dispõe sobre
autorização de transferência de auxílio ao Clube Saber
Viver 3º Idade de Viradouro, CNPJ nº 07.865.189/000124, e dá outras providências correlatas. 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

foi

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 018/2015,
processo nº 096/2015, que dispõe sobre autorização de
transferência de auxílio ao Lar Central Nossa Senhora
Aparecida - Obra unida à sociedade são Vicente de
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Paulo, CNPJ nº 72.938.905/0001-18, e dá outras
providências correlatas. 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 foi apresentado o Projeto de
Lei do Legislativo nº 002/2015, processo nº 093/215, de
autoria da Mesa Diretora, que concede reajuste de 7,70%
à título de reposição salarial, aos funcionários ativos,
inativos e pensionistas da Câmara Municipal. 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

foi

apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2015,
processo

nº086/2015,

que

denomina

rua

no

empreendimento Imobiliário Jardim Beluzzo IV. 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
o vereador Manoel Aparecido Brandão, que solicitou a
Presidente, que sejam criadas mais projetos de lei com
este intuito, uma que há varias outras pessoas que
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merecem homenagem. Na sequência usou a palavra o
vereador Edson Luiz Franco, e disse que nome do
senhor Lino Beluzo, foi proposto para ao final na
legislatura passada, porém não houve tempo para a
votação da matéria.

Disse que esta atribuição é da

Câmara de vereadores. Colocado o projeto em votação
foi aprovado por unanimidade. Ninguém querendo fazer
uso da palavra 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
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10ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
07ª Sessão Extraordinária, do 3º ano da
16ª Legislatura, aos 16 de Março de 2015.
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Março 2015 (dois mil
e quinze), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 07ª (sétima) 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, José Gibran, 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 22h20min (vinte

e duas horas e vinte

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 012/2015, processo nº 048/2015, que cria a
controladoria Geral do Poder Executivo do Município de
Viradouro e dá outras providências. Foi aprovado por
unanimidade o pedido para que o projeto tramite em
Regime de Urgência Especial. Em seguida a Presidente
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informou que o projeto recebeu 5 (cinco) emendas, e
uma Mensagem Aditiva. Na sequência foi apresentada a
Emenda Aditiva e Supressiva, de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão, processo nº 064/2015, que
modifica o inciso I, do artigo 10 do Projeto nº 012/2015,
alterando o percentual da gratificação dos Membros das
Sessões

de Controle Interno, de 50% (cinquenta por

cento) do valor da referencia salarial do cargo de Chefe
de Sessão para 40% (quarenta por cento) do mesmo.
Colocada a emenda em discussão e votação, foi rejeitada
por 4 (quatro) votos favoráveis e 5 (cinco) votos
contrários sendo estes do vereadores Erney Antônio de
Paula, Ailton Antônio Ferreira, Julimar Pelizari, Luís
Geraldo Cardoso e da Presidente Fabiana Lourenço da
Silva, que desempatou a votação. Na sequência foi
apresenta a subemenda aditiva à emenda aditiva e
supressiva, processo nº 65/2015, que adiciona o termo
"receberá"

a

emenda

supracitada.

Colocada

a

subemenda em discussão e votação foi aprovada por
unanimidade. Na sequência foi apresentada a emenda
aditiva e supressiva ao artigo 13, processo nº65/2015
que modifica o §1º, do artigo 13 do Projeto de Lei nº
012/2015, alterando o percentual

da gratificação

Chefe da Controladoria Geral do Município

do

de 100%

(cem por cento) do valor da referencia salarial do cargo
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de Chefe de Sessão para 80% (oitenta por cento) do
mesmo. Colocada a emenda em discussão e votação foi
rejeitado por 3 (três) votos favoráveis e 5 (cinco) votos
contrários, sendo eles dos vereadores Erney Antônio de
Paula, Ailton Antônio Ferreira, Julimar Pelizari, Luiz
Geraldo Cardoso e Edson Luiz Maria Tavares.

Na

sequência foi apresentada a emenda ao artigo 14,
processo nº 066/2015, visando que as gratificações
previstas no mesmo não se incorporem aos salários.
Colocada a emenda em discussão e votação, foi
aprovada

por

unanimidade.

Na

sequência

foi

apresentada a Mensagem Aditiva apresentada pelo
Prefeito Municipal, que colocada em discussão e votação
foi aprovada por unanimidade. Na sequência o vereador
Manoel Aparecido Brandão usou a palavra pela Ordem, e
sugeriu uma subemenda à emenda modificativa aos
artigos 3º e 5º, processo nº 105/2015. Sua subemenda
adiciona o termo "sem prejuízo de ser realizada a
substituição do membro nomeado a qualquer tempo,
desde que comprovada a sua ineficiência ou má fé".
Colocada a subemenda em discussão e votação, foi
aprovada

por

unanimidade.

Na

sequência

foi

apresentada a emenda modificativa aos artigos 3º e 5º,
processo nº 105/2015. Colocada a emenda em discussão
e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
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colocado o Projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto
de Lei do Executivo nº 015/2015, processo nº 089/2015,
que altera a referência do cargo de Inumador. 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 Executivo nº
016/2015, processo nº 090/2015, que dispõe sobre a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais). 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 usou a palavra pela ordem o vereador José
Gibran, e disse que os projetos nº 017/2015 e 018/2015,
que foram convocados para a próxima sessão são de
extrema

urgência

e

todos

os

vereadores

tem

conhecimento da necessidade dos mesmos. Solicitou
então que fossem incluídos na pauta imediatamente. Em
seguida

a Presidente consultou o plenário sobre a

solicitação do vereador José Gibran, sendo que o
plenário acatou a solicitação por unanimidade. Logo após
foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº
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017/2015, processo nº 095/2015, que dispõe sobre
autorização de transferência de auxílio ao Clube Saber
Viver 3º Idade de Viradouro, CNPJ nº 07.865.189/000124, e dá outras providências correlatas. 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

foi

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 018/2015,
processo nº 096/2015, que dispõe sobre autorização de
transferência de auxílio ao Lar Central Nossa Senhora
Aparecida - Obra unida à sociedade são Vicente de
Paulo, CNPJ nº 72.938.905/0001-18, e dá outras
providências correlatas. 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 foi apresentado o Projeto de
Lei do Legislativo nº 002/2015, processo nº 093/215, de
autoria da Mesa Diretora, que concede reajuste de 7,70%
à título de reposição salarial, aos funcionários ativos,

61

inativos e pensionistas da Câmara Municipal. 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

foi

apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2015,
processo

nº086/2015,

que

denomina

rua

no

empreendimento Imobiliário Jardim Beluzzo IV. 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
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

