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14ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
03ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 21 de março de 2016.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2016 (dois
mil e dezesseis), 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, 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
Julimar Pelizari a leitura de um versículo bíblico, o vereador
leu os seguintes versos: "Não andeis, pois, inquietos,
dizendo: Que Comeremos, ou que beberemos, ou com
que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os
gentios procuram. Decerto vosso Pai celestial bem
sabe que necessitais de todas estas coisas; Mas
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buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos
etiqueteis, pois, pelo dia de amanhã, por que o dia de
amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu
mal." (Mateus 6, 31-34). Em seguida a Presidente
declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Na
sequência foram apresentadas as atas das sessões
realizadas em 07 (sete) e 15 (quinze), de março 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 e 020
de 2016, que foram incluídos na Ordem do dia para
discussão e votação. A Presidente informou que o Projeto
de Lei do Executivo nº 019/2016, foi retirado de pauta. Na
sequência foram apresentados os balancetes da Receita e
da Despesa do Poder Executivo, referente ao mês de
fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis) que foi
encaminhado à secretaria para que fique a disposição das
comissões permanentes. Foi apresentado ainda o Relatório
do

Controle

Interno

do

Poder

Executivo,

sendo

encaminhado à Secretaria para que fique a disposição dos
senhores vereadores. Em seguida foram apresentados os
Projetos de Lei do Legislativo nº 009/2015 e 002, 003, 004
de 2016, que foram incluídos na Ordem do dia para
discussão e votação. Na sequência foi lido ofício recebido

53

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que
encaminha requerimento de autoria do Deputado Paulo
Correa

Júnior,

parabenizando

Viradouro

pelo

seu

aniversário. Na sequência foi lido ofício recebido dos
Correios, em resposta a Moção nº 001/2016, da Câmara
Municipal. Em seguida foi lido convite recebido da Igreja
Batista

de

Viradouro

para

um

culto

cívico,

em

comemoração ao aniversário do município. Na sequência a
Presidente suspendeu a sessão por 05 (cinco) minutos,
com objetivo de ouvir representantes do Bairro Jardim
Maria Luiza. Reiniciada a Sessão e iniciada a palavra livre,
o vereador Manoel Aparecido Brandão disse que a Casa irá
apoiar os moradores do Jardim Maria Luiza. Sugeriu que se
envie

um

documento

à

empresa

responsável

pelo

loteamento. Em seguida parabenizou o município de
Viradouro pela passagem do aniversário. Solicitou que a
assessoria da Casa oficie a Secretaria da Educação afim
de que seja informado se mesma esta cumprindo a
legislação sobre entoar os Hinos Nacional e Municipal,
semanalmente nas escolas. Parabenizou a Cia de Dança
Corpo em Movimento, pelo espetáculo que foi o festival de
dança realizado, destacou a importância da mesma, e
disse ter observado a integração e promoção humana.
Sugeriu a criação de um projeto junto à escola de dança,
com o objetivo de incentivar o estudo dos alunos daquela
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escola. Em seguida apresentou Projeto de Lei, cocedendo
o nome do Senhor José Carlos Domingos (Zé Galinha), ao
ESF localizado no Bairro Jardim Cotrim, e solicitou apoio
de todos os vereadores. Na sequência usou a palavra o
vereador Luiz Geraldo Cardoso, e disse aos moradores do
bairro Jardim Maria Luiza, que à previsão legal, para
receber em dobro cobrança de divida já paga. Em seguida
parabenizou o funcionário da prefeitura "Marquinhos
Morasco", pelo trabalho exemplar. Na sequência usou a
palavra o vereador Erney Antônio de Paula e parabenizou o
Cia de Dança Corpo em Movimento, pelo festival realizado,
e sugeriu a que seja enviado um ofício à escola,
manifestando

congratulações

em

nome

da

Câmara

Municipal. Na sequência usou a palavra o vereador José
Gibran que parabenizou o município pela passagem de seu
aniversário. Disse, que apesar de não poder comparecer
ao festival de dança, sua esposa e filhas participaram e
ficaram maravilhadas. Finalizou manifestando apoio aos
moradores do bairro Jardim Maria Luiza, e registrando
pesar pelo falecimento do "Betinho Teixeira", grande
cidadão viradourense, inclusive membro do grupo musical
"Os Apaches", que marcou época na região. Em seguida
usou a palavra o vereador Ailton Antônio Ferreira que
manifestou apoio aos moradores do bairro Jardim Maria
Luiza. Em seguida parabenizou a Administração pela
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realização do Festival de Dança. Na sequência usou a
palavra o vereador Julimar Pelizari que parabenizou a Cia
de Dança Corpo em Movimento pela realização do Festival
de Dança, bem como a todos envolvidos na realização da
Festa da Paz. Na sequência usou a palavra o vereador
Edson Luiz Franco e parabenizou a população de
Viradouro

pelo

aniversário

da

cidade.

Finalizou

manifestando apoio aos moradores do bairro Jardim Maria
Luiza. Em seguida usou a palavra o vereador Erney
Antônio de Paula, que parabenizou os responsáveis pela
página do facebook "Blitz Comunidade", Giovanni Delluc e
Washington Salim, pelo trabalho realizado, em especial ao
apoio prestado aos moradores do bairro Jardim Maria
Luiza. Na sequência usou a palavra a vereadora Fabiana
Lourenço da Silva e parabenizou a Cia de Dança Corpo em
Movimento, e aos responsáveis pela Festa da Paz.
Parabenizou ainda os responsáveis da pagina do facebook
"Blitz Comunidade", pelo trabalho. Finalizou parabenizando
Viradouro, pela passagem de seu aniversário. 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 vereador Edson Luiz Franco usou a
palavra e disse que aguarda informações do Poder
Executivo para que tenha condições de analisar e votar o
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projeto. Solicitou a retirada de pauta. Disse ainda que o
projeto prevê a revisão geral anual, de forma automática
para os secretários e para o Prefeito, enquanto para os
demais funcionários o reajuste apenas ocorrerá quando
houver verba em caixa. Na sequência usou a palavra o
vereador Manoel Aparecido Brandão e disse respeitar a
fala do vereador Edson Luiz Franco, porém não acredita
que os documentos que supostamente não foram enviados
na integra, impeçam a votação do projeto naquela data.
Disse que o projeto não vota os valores do cargo de
secretário, mas apenas define o qual será o índice de
reajuste. Em seguida, apresentou emenda no sentido de
que os Secretários e o Prefeito Municipal, recebam a
revisão geral anual se houver disponibilidade financeira,
assim como é aplicado a todos os servidores. Na
sequência o vereador Edson Luiz Franco disse que apenas
não votou o projeto, porque não foi convocado para a
sessão. Na sequência sugeriu ao vereador Manoel
Brandão que a emenda se estenda ao Subsidio do Prefeito.
Na sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo
Cardoso e disse que como a emenda foi apresentada
durante a sessão, e considerando um convite recebido para
uma palestra do Tribunal de Contas do Estado, solicitou
vistas do projeto a fim de esclarecer a legalidade do
mesmo. Em seguia a Presidente concedeu vistas a todos
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os vereadores, e disse que na próxima sessão o projeto
será votado, uma vez que o mesmo se encontra na Casa
há muito tempo. 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. A Presidente
informou que o projeto estava sob vistas do vereador Luiz
Geraldo Cardoso, e que na sessão anterior foi aprovada
emenda de

autoria do vereador Manoel

Aparecido

Brandão. Colocado o projeto em discussão o vereador Luiz
Geraldo Cardoso, disse que após consultar o cartório de
registros do município, concluiu que o projeto esta em
desacordo com a Legislação Federal, sendo também
inconstitucional. Na sequência usou a palavra o vereador
Manoel Aparecido Brandão, disse que a Comissão de
Justiça e Redação já tinha analisado a questão, e que a
emenda aprovada na sessão anterior escoimou todas as
ilegalidades do projeto. Em seguida a Presidente concedeu
vistas do projeto a todos os vereadores. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 020/2016,
processo nº 087/2016, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 168.852,54
(cento e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e quatro centavos). O projeto recebeu
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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 002/2016, processo nº 034/2016, de
autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, que institui
o Programa Permanente de Proteção e Conservação do
Patrimônio Imaterial do 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 solicitou apoio dos vereadores pela
aprovação do projeto, em proteção dos bens imateriais do
município de Viradouro. Solicitou apoio também ao próximo
projeto a ser votado, que declara a Cia de Dança Corpo em
Movimento, como patrimônio imaterial do município de
Viradouro. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de
Lei do Legislativo nº 003/2016, processo nº 035/2016, de
autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, que
declara a que declara a Cia de Dança Corpo em
Movimento, como patrimônio imaterial do 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
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votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2016,
processo nº 088/2016, de autoria do vereador Erney
Antônio de Paula, que obriga a manutenção de serviços de
Segurança Privada, durante 24 (vinte e quatro) horas, em
locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos,
em

estabelecimentos

bancários.

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 Manoel
Aparecido Brandão alertou que projeto prevê multa de 500
UFM (Unidade Fiscal Municipal), porém o município não
possui tal unidade. Apresentou emenda no sentido de
substituir UFM (Unidade Fiscal Municipal), por UFESP
(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo). Colocada a
emenda em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Colocado o projeto em votação, foi aprovado
por unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da 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
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15ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
12ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 21 de março de 2016.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2016 (dois
mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 12ª (décima
segunda) 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, José Gibran, Julimar Pelizari,
Luiz Geraldo Cardoso e Manoel Aparecido Brandão,
presentes também os funcionários Elena Maria de Almeida
Barbiere, Flávio Luís Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique
Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 22h04min (vinte e
duas horas 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
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 vereador Luiz Geraldo Cardoso
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solicitou vistas do projeto. Em seguia a Presidente
concedeu vistas a todos os vereadores. 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. A Presidente informou que o projeto estava sob
vista do vereador Luiz Geraldo Cardoso, e que na sessão
anterior foi aprovada emenda de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão. A Presidente concedeu vistas
do projeto a todos os vereadores. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 020/2016,
processo nº 087/2016, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 168.852,54
(cento e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e quatro centavos). 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 002/2016, processo nº 034/2016, de
autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, que institui
o Programa Permanente de Proteção e Conservação do
Patrimônio Imaterial do Município de Viradouro. O projeto
recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das
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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 003/2016, processo nº 035/2016,
de autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão, que
declara a que declara a Cia de Dança Corpo em
Movimento, como patrimônio imaterial do 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. Na sequência foi
apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2016,
processo nº 088/2016, de autoria do vereador Erney
Antônio de Paula, que obriga a manutenção de serviços de
Segurança Privada, durante 24 (vinte e quatro) horas, em
locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos,
em

estabelecimentos

bancários.

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 Manoel
Aparecido Brandão e alertou que projeto prevê multa de
500 UFM (Unidade Fiscal Municipal). Como o município
não possui tal unidade. Apresentou emenda no sentido de
substituir UFM (Unidade Fiscal Municipal), por UFESP
(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo). Colocada a
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emenda em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Colocado o projeto em votação, foi aprovado
por unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da 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

