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30ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
08ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 06 de Junho de 2016.
Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 08ª (oitava) Sessão
Ordinária, 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, 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
20h10min (vinte horas e dez minutos) a vereadora Fabiana
Lourenço da Silva, presidente da câmara e da sessão,
solicitou ao vereador Edson Luiz Franco que fizesse a
leitura de um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes
versos: “Um varão sábio é forte, e o varão de
conhecimento

consolida

a

força.

Porque

com

conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na
multidão dos conselheiros. (Provérbios 24, 5-6) . Em
seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a
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proteção de Deus. Na sequência foi apresentado o projeto
de Lei do executivo nº 049/16, processo nº 209/16, e
convocada sessão extraordinária para o dia 08 (oito) as
09h00min. Em seguida foram apresentadas as atas das
sessões realizadas em 16 (dezesseis) e 23 (vinte e três) de
maio do corrente ano. Colocadas as atas em discussão e
votação foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
foi apresentado o balancete da receita e despesa do Poder
Executivo referente ao mês de abril de 2016. Na sequência
foi apresentado o relatório do controle interno do Poder
Executivo, e encaminhado a secretaria para que fique a
disposição dos senhores vereadores. Em seguida foi lido
ofício do Ministério da Educação. Na sequência foi lido
ofício da escola Fundamental de Ensino Sebastião
Fernandes Balieiro. Em seguida foi lido ainda oficio
recebido do IMPREV. Em seguida a Presidente comunicou
o recebimento do processo TC-0569/026/14, referente as
contas do Poder Executivo do ano de 2014, e encaminhado
à Comissão de Finanças e Orçamento para providências.
Na sequência foi lido o parecer exarado pelo Tribunal de
Contas, encaminhadas cópias do mesmo aos vereadores.
Foi apresentada Moção de Aplausos e congratulações nº
007/16 de autoria do vereador Erney Antonio de Paula.
Colocada a moção em discussão e votação foi aprovada
por unanimidade. Em seguida foi apresentada as seguintes
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indicações: do vereador Erney Antonio de Paula, processo
nº 214/16, para que se instale semáforo na Rua José
Bonifacio, esquina com a Rua XV de Novembro; do
vereador Manoel Aparecido Brandão, processo nº 215/16,
para que seja viabilizada a limpeza do leito do córrego
Água Limpa, as margens da Avenida João dos Santos filho,
reparo em gabiões e construção de calçadas; Do vereador
Manoel aparecido Brandão, processo nº 216/16, para que
seja restaurado o piso asfaltico e reconstrução de guias e
sarjetas na entrada do bairro Jardim Cotrin; Do vereador
Manoel Aparecido Brandão, processo nº 217/16, para que
seja concedido adicional de insalubridade aos responsáveis
pela limpeza dos banheiros públicos; Do vereador Manoel
Aparecido Brandão, processo nº 218/16, para que seja feito
o fechamento de buraco no cruzamento da Rua José Marini
com a rua Daniel Sundefeld nas proximidades do Rotary
Clube. Colocada a palavra livre, o vereador Manoel
registrou pesar pelo falecimento do senhor Silvio Bispo dos
Santos, o nobre vereador fez um breve comentário sobre
suas indicações apresentadas anteriormente. Em seguida
usou a palavra o vereador Ailton Antônio Ferreira e cobrou
o Prefeito sobre a limpeza nos banheiros e revitalização do
canteiro central. Na sequência o vereador Edson Luiz
Franco usou a palavra e disse que foi procurado por
agentes de saúde, onde foi informado que a categoria
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protocolou na Prefeitura documento afim de saber se elas
tem o direito de insalubridade e até hoje elas não obtiveram
resposta. Em seguida o vereador Julimar Pelizari usou a
palavra e comentou sobre as Contas do Executivo de 2012.
Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o Projeto de Lei
do Executivo nº 047/2016, processo nº 193/16, que dispõe
sobre a abertura de Credito Adicional Especial no valor de
R$ 19.800,00 (dezenove mil, oitocentos reais). Em seguida
colocou em votação o regime de urgência especial, o qual
foi aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto
recebeu pareceres favoráveis 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
048/16, processo nº 194/16, que dispõe sobre autorização
de transferência de subvenção Social à Associação dos
Pais e Amigos dos excepcionais de Viradouro – APAE no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em seguida foi
colocado em votação o regime de urgência especial, o qual
foi aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto
recebeu pareceres favoráveis 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
042/16, processo nº 154/16, que “Dispõe sobre as
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Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da
Lei Orçamentária para o exercício de 2017, e dá outras
providencias”. O projeto recebeu pareceres favoráveis 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 046/16, processo nº 179/16, que
“Dispõe sobre a oficialização de vias e logradouros públicos
e denominação de vias, logradouros públicos e prédios
públicos”. O projeto recebeu uma emenda modificativa ao
projeto de lei nº 046/16, processo nº 183/16, que modifica o
artigo 4º do PL 46/16. Colocada em discussão o vereador
Manoel

Brandão

fez

uso

da

palavra

e

fez

um

esclarecimento sobre a necessidade de ser aprovada a
emenda. O vereador Julimar Pelizari usou a palavra e disse
ser leigo sobre o assunto e declarou ser contra a emenda,
comentou que antigamente as nomeações eram feitas por
decreto e que o Prefeito mandou um Projeto de Lei. O
vereador José Gibran usou a palavra e disse ser bem
colocadas as palavras do vereador Manoel Brandão, acha
que essa lei não deveria revogar e nem declarar nulos os
decretos, e que o certo seria uma emenda supressiva,
suprindo o artigo 4º inteiro. O vereador Edson Luiz Franco
usou a palavra e comentou que esse decreto foi aprovado
de forma equivocada e não teve validade nenhuma, disse
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ainda ser favorável a emenda do nobre vereador Manoel
Brandão. O vereador Manoel Brandão voltou a tribuna e
disse que no momento discussão não se dá com relação
ao fato de que tenha ou não o Poder Executivo a
prerrogativa de propor lei denominando os próprios
municipais, disse que a explicação do vereador José
Gibran é muito pertinente. Disse ainda ter respeito ao nobre
vereador Julimar Pelizari por ter sua opinião contraria e que
há de ser respeitada nessa Casa. Colocada a emenda em
votação foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis e 03
(três) votos contrários. Em seguida foi apresentada emenda
supressiva ao projeto de lei nº 046/16, processo nº184/16,
que suprime os artigos 2º e 3º do Projeto lei 46/16.
Colocada a emenda em discussão o vereador Manoel
Brandão fez uso da palavra e solicitou que no momento da
discussão e que não se leve para caminhos obscuros e que
conta com a colaboração de todos. O vereador deu varias
explicações sobre a emenda e pediu atenção no artigo 29,
inciso XV, disse ainda que compete a câmara com sanção
do prefeito dispor sobre todas essas matérias. Em seguida
o vereador Julimar Pelizari usou a palavra e falou sobre o
artigo 29, disse que muitas informações são confusas.
Disse ser favorável ao projeto enviado pelo Prefeito, pois o
brilho é dele. O vereador Ailton Antônio Ferreira fez uso da
palavra e comentou que já faz tempo que esse projeto esta
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na Casa, disse ainda que a situação é constrangedora.
chato para os familiares, disse ainda que o Prefeito faz
muito para o município. Colocada a emenda em votação foi
rejeitada por 04 (quatro) votos contrários e 03 (três) votos
favoráveis. Colocado o projeto em discussão, o vereador
Erney Antônio de Paula usou a palavra e disse se colocar
no lugar do Prefeito que enviou o projeto para essa Casa,
comentou ainda estar envergonhado com tudo isso. O
vereador Manoel Aparecido Brandão voltou a tribuna e
disse que vencidos não foram os vereadores que votaram a
favor da emenda, vencida foi a ideia. Disse ainda que em
momento nenhum sentiu vergonha de discutir a lei e nem
medo de voltar atrás. Fez comentários sobre a Lei
Orgânica. Finalizou dizendo que jamais poderia deixar de
votar favorável. Em seguida o vereador José Gibran usou a
palavra e fez um breve comentário sobre a emenda, disse
que a Lei orgânica é clara em dizer que é de competência
da Casa. Disse ser contra, e pensa que o Prefeito não pode
deixar de dar nome nas obras que ele promove e conclui.
Sugeriu que se faça um projeto corrigindo esse erro, o mais
rápido possível para que possa permitir que o Prefeito
possa conceder esses nomes. O vereador Edson Luiz
Maria Tavares usou a palavra e disse achar justo o Prefeito
conceda os nomes, porque já são indicações antigas dos
vereadores. O vereador Julimar Pelizari fez uso da palavra
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e disse que o vereador Manoel esta no caminho da lei e
parabenizou o vereador José Gibran pela sua colocação.
Disse ainda que com essa emenda vai amenizar o
problema e evitar confusão nesta Casa, o vereador
comentou que não acha justo tirar esse privilégio do
Prefeito. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Na sequencia foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 038/16, processo nº139/16, que
“Dispõe sobre a denominação do Centro Regional de
Educação e Praticas Ambientais Nelson Coltro Sisdeli”. O
projeto recebeu um substitutivo de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão. Colocado o substitutivo em
discussão o vereador Manoel Aparecido Brandão disse que
o substitutivo veio na mesma esteira da emenda anterior e
não há o que discutir. O vereador Julimar Pelizari usou a
tribuna e comentou que a situação continua a mesma no
substitutivo como disse o vereador Manoel Brandão. O
vereador Edson Luiz Franco usou a tribuna e comentou
que provocou a Comissão de Justiça e Redação porque os
nomes estavam sendo dados por decreto. Disse ainda que
na Lei Orgânica não tem nada de errado. O vereador José
Gibran fez uso da palavra e disse que irá se abster de
votar. Colocado o substitutivo em votação foi rejeitado por 4
(quatro) votos favoráveis e 3 (três) votos favoráveis e 1
(uma) abstenção. O projeto recebeu pareceres favorável
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das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e
Redação. Colocado o projeto em votação foi aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia foi
colocada a palavra livre. Ninguém querendo fazer uso da
palavra 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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31ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
23ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 06 de maio de 2016.
Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e
dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da
Câmara Municipal, realizou-se a 23ª (vigésima 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, 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
22h23min (vinte e duas horas e vinte e três 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 047/2016, processo nº
193/16, que dispõe sobre a abertura de Credito Adicional
Especial no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil,
oitocentos reais). Em seguida colocou em votação o regime
de urgência especial, o qual foi aprovado por unanimidade
dos presentes. O projeto recebeu pareceres favoráveis 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. Em seguida foi apresentado o Projeto de
Lei do Executivo nº 048/16, processo nº 194/16, que dispõe
sobre autorização de transferência de subvenção Social à
Associação dos Pais e Amigos dos excepcionais de
Viradouro – APAE no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). Em seguida foi colocado em votação o regime de
urgência especial, o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes. O projeto recebeu pareceres favoráveis 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 042/16, processo nº 154/16, que
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração
e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2017,
e dá outras providencias”. O projeto recebeu pareceres
favoráveis 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 046/16,
processo nº 179/16, que “Dispõe sobre a oficialização de
vias e logradouros públicos e denominação de vias,
logradouros públicos e prédios públicos”. O projeto recebeu
uma emenda modificativa ao projeto de lei nº 046/16,
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processo nº 183/16, que modifica o artigo 4º do PL 46/16.
Colocada em discussão e votação foi aprovado por 04
(quatro) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários. Em
seguida foi apresentada emenda supressiva ao projeto de
lei nº 046/16, processo nº184/16, que suprime os artigos 2º
e 3º do Projeto lei 46/16. Colocada a emenda em discussão
e votação foi rejeitada por 04 (quatro) votos contrários e 03
(três) votos favoráveis. Colocado o projeto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequencia foi
apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 038/16,
processo nº139/16, que “Dispõe sobre a denominação do
Centro Regional de Educação e Praticas Ambientais
Nelson Coltro Sisdeli”. O projeto recebeu um substitutivo de
autoria do vereador Manoel Aparecido Brandão. Colocado
o substitutivo em discussão e votação foi rejeitado por 4
(quatro) votos favoráveis e 3 (três) votos favoráveis e 1
(uma) abstenção. O projeto recebeu pareceres favorável
das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e
Redação. Colocado o projeto em votação foi aprovado por
unanimidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra foi
encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após lida
e achada conforme segue devidamente assinada.

Presidente
1º Secretário

2º Secretário

