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43ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

32ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 29 de agosto de 2016. 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2016 (dois 

mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 31ª (trigésima 

segunda) Sessão Extraordinária, do quarto 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 19h13min (dezenove 

horas e treze minutos) a vereadora Fabiana Lourenço da 

Silva, presidente da câmara e da sessão, solicitou ao 

vereador Manoel Aparecido Brandão que fizesse a leitura 

de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos: 

“Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e 

potestades, que lhe obedeçam estejam preparados 

para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem 

sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a 
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mansidão para com todos os homens. (Tito 3,1). Em 

seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado 

o Projeto de Lei do Legislativo nº 011/2016, processo nº 

256/2016, que fixa subsídios para o Executivo do Município 

de Viradouro/SP, para o período de 1º de janeiro de 2017 à 

31 de dezembro de 2020. Na sequência o vereador Manoel 

Aparecido Brandão usou a palavra pela ordem e 

apresentou requerimento no sentido de que os projetos a 

serem apreciados na corrente sessão, tramitem em regime 

de urgência especial. Colocado o regime de urgência em 

votação foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) 

votos contrários. 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 recebeu 4 (quatro) votos favoráveis e 4 (quatro) 

votos contrários, sendo estes dos vereadores Ailton 

Antônio Ferreira, Erney Antônio de Paula, Edson Luiz Maria 

Tavares e Julimar Pelizari. Constatado o empate a 

Presidente apresentou seu voto contrário ao projeto, 

ficando assim o mesmo rejeitado por 5 (cinco) votos 

contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Resolução nº 002/2016, processo 

nº 258/2016, que fixa subsídios para os membros de 

mandatos eletivos, do Legislativo de Viradouro/SP, para o 
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período de 1º de Janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 

2020. 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 retirou uma 

emenda que apresentaria, no sentido de que o subsídio do 

Presidente da Câmara Municipal seja o mesmo de um 

professor. Porém como poderia incorrer no rico de que 

algum vereador solicitasse vistas, resolveu por bem não 

apresenta-la. Na sequência usou a palavra o vereador 

Julimar Pelizari e disse que se o projeto viesse no inicio do 

mandato não contrário, porém no fim do mandato, trata-se 

de uma política barata, suja e desonesta. Disse que o 

cargo de vereador não é apenas vir nas sessões, mas dar 

sustentação ao povo de Viradouro. Na sequência usou a 

palavra o vereador Manoel Aparecido Brandão e disse que 

a política continua como está enquanto pessoas assumem 

o cargo vereança e não conhecem o Regimento Interno da 

Casa. Disse que a Lei Orgânica do Município e o 

Regimento Interno da Casa dizem expressamente que tais 

projetos devem ser apresentados no final da legislatura. 

Disse aguardar o fim na reeleição para todos os cargos, 

pois quando chega-se ao fim do mandato, legisla-se em 

interesse próprio. Desafiou qualquer vereador que tenha 

apresentado metade dos projetos, emendas e indicações 
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apresentados por ele. Disse ser necessário a 

desprofissionalização do Poder Legislativo. Na sequência 

usou a palavra o vereador Ailton Antônio Ferreira disse ser 

contrário ao projeto. Disse que ser vereador não é apenas 

comparecer as sessões, mas é o trabalho com o povo. Na 

sequência usou a palavra o vereador Luiz Geraldo Cardoso 

disse que a Presidente convocou os vereadores para uma 

reunião afim de se discutir sobre os subsídios para a 

próxima legislatura, sendo que não houve consenso entre 

os vereadores. Disse sugeriu que aplicasse o menor valor 

pago a um vereador na macro região. Disse que em 

reunião com membros de seu partido ficou acordado de 

que o vereador Edson Luiz Maria Tavares apresentaria 

uma emenda sobre o valor. Na sequência usou a palavra o 

vereador Edson Luiz Maria Tavares e disse que em reunião 

com bancada todos optaram por manter o subsídio no 

mesmo valor, exceto o vereador Edson Luiz Franco que iria 

propor a redução. Disse que a Presidente tentou um 

consenso com todos os vereadores, porém sem sucesso, 

uma vez que 2 (dois) parlamentares foram contrários.  

Disse que deve-se valorizar a função do vereador que dura 

24 (vinte e quatro) horas diárias, disse que professor, após 

dar sua aula volta para casa sem ser incomodado. Disse 

que o salário atual foi votado a 8 (oito) anos atrás, que 

perdeu valor com o passar dos anos. Disse que vereador é 
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herói, pois mesmo após deixar o cargo leva consigo as 

atribuições para o resto da vida. Convidou os membros do 

auditório a se filiar em um partido e disputar as eleições, 

participando da democracia. Na sequência usou a palavra 

o vereador Edson Luiz Franco e disse que ninguém pode 

pensar em viver do subsídio de vereador. Disse que para 

ajudar as pessoas existe a assistência social do município. 

Disse que se for efetivada a redução dos subsídios, essa 

verba sobrará e poderá ser utilizada pela assistência social. 

Disse que criaram 4 (quatro) secretarias no inicio da 

gestão, e com o valor gasto com elas seria possível adquirir 

muitas cestas básicas. Disse sente-se vitorioso, pois a ideia 

inicial era de aumentar o subsídio de vereador. Finalizou 

dizendo que 70% (setenta por cento) dos funcionários 

públicos recebem um salário mínimo. Na sequência usou a 

palavra o vereador Edson Luiz Maria Tavares e 

parabenizou os vereadores Luiz Geraldo Cardoso e José 

Gibran que anunciaram que irão disputar as eleições. 

Colocado o Projeto em votação recebeu 4 (quatro) votos 

favoráveis e 4 (quatro) votos contrários, sendo estes dos 

vereadores Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de Paula, 

Edson Luiz Maria Tavares e Julimar Pelizari. Constatado o 

empate a Presidente apresentou seu voto contrário ao 

projeto, ficando assim o mesmo rejeitado por 5 (cinco) 

votos contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. Em seguida 
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a Presidente disse que seria contra o aumento do subsídio, 

todavia não acha justa atitude de redução dos mesmos. 

Disse estar apresentando seu voto de forma muito 

tranquila. 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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33ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 29 de agosto de 2016. 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2016 (dois 

mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 33ª (trigésima 

terceira) Sessão Extraordinária, do quarto 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 20h12min (vinte horas 

e doze 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 011/2016, 

processo nº 256/2016, que fixa subsídios para o Executivo 

do Município de Viradouro/SP, para o período de 1º de 

janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020. Na sequência 

o vereador Manoel Aparecido Brandão usou a palavra pela 

ordem e apresentou requerimento no sentido de que os 

projetos a serem apreciados na corrente sessão, tramitem 
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em regime de urgência especial. Colocado o regime de 

urgência em votação foi aprovado por 6 (seis) votos 

favoráveis e 2 (dois) votos contrários. 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 recebeu 4 (quatro) votos 

favoráveis e 4 (quatro) votos contrários, sendo estes dos 

vereadores Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de Paula, 

Edson Luiz Maria Tavares e Julimar Pelizari. Constatado o 

empate a Presidente apresentou seu voto contrário ao 

projeto, ficando assim o mesmo rejeitado por 5 (cinco) 

votos contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Resolução nº 

002/2016, processo nº 258/2016, que fixa subsídios para 

os membros de mandatos eletivos, do Legislativo de 

Viradouro/SP, para o período de 1º de Janeiro de 2017 à 

31 de dezembro de 2020. 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 recebeu 4 (quatro) votos favoráveis e 

4 (quatro) votos contrários, sendo estes dos vereadores 

Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de Paula, Edson Luiz 

Maria Tavares e Julimar Pelizari. Constatado o empate a 

Presidente apresentou seu voto contrário ao projeto, 

ficando assim o mesmo rejeitado por 5 (cinco) votos 
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contrários e 4 (quatro) votos favoráveis. 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 


