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16ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

04ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 05 de abril de 2016. 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e 

dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 04ª (quarta) 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 20h07min (vinte horas e sete 

minutos) a vereadora Fabiana Lourenço da Silva, 

Presidente da Câmara e da sessão, efetuou a leitura de um 

versículo bíblico, lendo os seguintes versos: "E eu vos 

tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis 

que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo 

das cargas dos egípcios; (Êxodos 6, 07). Em seguida a 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 

Deus. Na sequência foram apresentadas as atas das 
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sessões realizadas em 21 (vinte e um) 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 024, 025, 

031, 032, 034 de 2016, que foram incluídos na ordem do 

dia para discussão e votação. A Presidente informou que 

os projetos de lei do Executivo nº019, 021, 022, 023, 026, 

027, 028, 029, 030, e 033 de 2016, foram retirados de 

pauta. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 009/2015, que foi incluído na Ordem do dia 

para discussão e votação. A Presidente informou que o 

Projeto de Lei do Legislativo nº006/2016, foi retirado de 

pauta. Em seguida o vereador Manoel Aparecido Brandão 

apresentou recurso contra a retirada de Pauta do Projeto 

de Lei do Legislativo nº 006/2016, de sua autoria. Em 

seguida a Presidente suspendeu a sessão por 5 (cinco) 

minutos. Reiniciada a sessão a Presidente acolheu o 

recurso apresentado pelo vereador Manoel Aparecido 

Brandão, incluindo o Projeto de Lei do Legislativo nº 

006/2016, na Ordem do Dia para discussão e votação. Na 

sequência foi apresenta da Moção nº 004/2016, de 

Aplausos e Congratulações as datas comemorativas do 

mês de abril. Colocada a Moção em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência foram 

apresentadas 3 (três) indicações de autoria do vereador 
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Manoel Aparecido Brandão onde indica ao Prefeito 

Municipal que promova revitalização das Praças Cônego 

Emílio e São José, reparos na rodovia que liga Viradouro a 

Terra Roxa e a castração de cães de rua. Na sequência foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Edson Luiz 

Maria Tavares, onde indica ao Prefeito Municipal a pintura 

de lombadas em várias ruas da cidade, remoção de 

lombada e reparos em bueiros. Na sequência foi 

apresentada indicação de autoria do vereador Ailton 

Antônio Ferreira onde indica ao Prefeito Municipal reparos 

em bueiros. Iniciada a palavra livre o vereador Manoel 

Aparecido Brandão disse ter sido procurado por um 

munícipe, que o questionava sobre um projeto que 

supostamente apenas ele teria sido contrário. Disse que 

consultou funcionários da Casa e foi informado de que até 

a presente data não há nenhum projeto nesse sentido. Em 

seguida questionou aos demais vereadores, sobre um 

suposto projeto de lei que autorizaria um loteamento nas 

proximidades do Rotary Clube. Disse que a pessoa que 

espalha boatos como esse é moleque, politiqueiro e 

calhorda. Disse que a todo custo tenta-se manipular a 

opinião pública com política rasteira. Disse também que foi 

procurado por servidores municipais, buscando apoio 

quanto a um reajuste salarial, pois supostamente seria 

contrário. Citou o fato de que todos os projetos que visaram 
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reajuste salarial aos funcionários públicos foram aprovados 

na Casa. Porém disse ser contrário a salários elevados aos 

Secretários municipais. Mencionou o fato que quando o 

Poder Executivo realiza um evento que a Câmara Municipal 

não apoia, divulga-se apoio Câmara Municipal, mas em 

casos que há o apoio da Casa, não se divulga. Finalizou 

dizendo lamentar que as vezes a Casa perde o Poder de 

se auto afirmar como Poder Legislativo. A Presidente disse 

que infelizmente com proximidade das eleições surgem 

essas conversas politiqueiras. Citou um caso em que uma 

pessoa pegou a receita médica de um paciente que tratava 

de câncer, e disse ao mesmo que o município não estava 

entregando a medicação. Disse que na verdade a pessoa 

apenas segurou a receita, afim de desmoralizar a 

administração municipal, atitude inaceitável. Na sequência 

usou a palavra o vereador Edson Luiz Maria Tavares, que 

justificou e comentou suas indicações apresentadas 

anteriormente. Disse ser favorável ao aumento da 

referencia salarial do cargo de Chefe de Sessão. Disse ser 

favorável também ao reajuste dos subsídios dos 

vereadores, uma vez que o mesmo esta desatualizado. 

Disse que os subsídios serão para os próximos vereadores, 

e muitos dos vereadores que hoje estão na Casa não 

estarão na próxima legislatura. Disse que é muito chato 

quando um munícipe procura um vereador solicitando 
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ajuda e este não ter condições de ajuda-lo. Disse ser 

favorável ainda ao aumento para 11 (onze) vereadores. Na 

sequência usou a palavra a Presidente, e manifestou ser 

contrária ao rejuste dos subsídios dos vereadores, inclusive 

defendeu que os vereadores não deveriam ter salários. 

Iniciada a Ordem do dia foi apresentado o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 006/2016, processo nº 093/2016, que 

denomina UBS localizada no bairro Jardim Cotrim, como 

ESF IV José Carlos Domingos. O vereador Manoel 

Aparecido Brandão usou palavra pela ordem e disse que o 

Projeto é muito claro, além de ser assinado por todos os 

vereadores. Sendo que o mesmo visa homenagear José 

Carlos Domingos, que grande parte de sua vida de dedicou 

ao município. Disse não fazer sentido alguém solicitar 

vistas do projeto. Em seguida a Presidente disse não poder 

negar um pedido de vistas do projeto. Na sequência usou a 

palavra o vereador Ailton Antônio Ferreira e solicitou vistas 

do projeto, para que possam ser esclarecidas dúvidas 

quanto ao mesmo. Em seguida a Presidente suspendeu a 

Sessão por 5 (cinco) minutos. Reiniciada a sessão o 

vereador Ailton Antônio Ferreira cancelou seu pedido de 

vistas ao projeto. Colocado o projeto em discussão usou a 

palavra o vereador Manoel Aparecido Brandão disse que é 

autor da indicação do nome do senhor José Carlos 

Domingos e primeiro signatário do Projeto de lei em 
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debate. Disse que o nome de José Carlos Domingos 

estava sendo esquecido pelo Poder Executivo, este que 

concedeu vários nomes a obras de forma irregular, uma 

vez que tal atribuição compete ao Legislativo. Disse 

concordar com a sugestão de que seja apresentado um 

substitutivo ao projeto, trocando o local da homenagem 

para o IMPREV (Instituto de Previdência de Viradouro). Na 

sequência usou a palavra a Presidente, disse acreditar que 

o responsável pela nomeação de obras deva ser o Prefeito, 

porém respeita a legislação. Na sequência usou a palavra o 

vereador Luiz Geraldo Cardoso e disse que se deve 

observar a legislação quanto a aguardar um ano após o 

falecimento da pessoa para que se realize uma 

homenagem. Disse que há um nome que até hoje não foi 

homenageado, José Salomão Gibran, uma vida inteira 

dedicada ao município de Viradouro. Na sequência usou a 

palavra a Presidente e disse concordar com as palavras do 

vereador Luiz Geraldo Cardoso, porém disse que foram 

poucas as obras inauguradas até a presente data. Na 

sequência usou a palavra o vereador Edson Luiz Franco e 

disse que o nome José Carlos Domingos, foi muito bem 

lembrado, pois foi um funcionário que sempre foi além de 

suas atribuições. Disse que a responsabilidade de nomear 

obras foi transferida ao legislativo, pois sendo o tema 

submetido ao crivo de um colegiado, se alcança consenso 
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muito maior e democrático. Na sequência a Presidente 

disse que se trata de uma opinião pessoal, pois sempre viu 

os Prefeitos concedendo os nomes. Na sequência usou a 

palavra o vereador Julimar Pelizari e disse que propôs a 

emenda pois acredita que alguém da família está assistindo 

a sessão, e acaba sendo vergonhosa essa disputa. Disse 

que todos sabem que o debate tem objetivo político. Disse 

que o Prefeito consegue os recursos, realiza a obra e 

gostaria de conceder o nome, porém não é isso que prevê 

a legislação. Disse ainda que não se deve brigar o nome de 

pessoas falecidas e seus familiares. Na sequência usou a 

palavra o vereador Erney Antônio de Paula e disse ser um 

absurdo o Prefeito não poder enviar à Casa um projeto de 

lei nomeando uma obra realizada pela administração. 

Colocado o substitutivo em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência 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 projeto recebeu 

emenda modificativa de autoria do vereador Manoel 

Aparecido Brandão que dá nova redação a seu artigo 3º. 

Colocada a emenda em discussão usou a palavra o 

vereador Manoel Aparecido Brandão e disse que a emenda 

visa impedir que haja aumento de salário dos secretários e 

do Prefeito, sem que os demais funcionários também 
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recebam. Na sequência usou a palavra o vereador Edson 

Luiz Franco e disse que não participou da votação do 

projeto, pois não foi convocado para a mesma. Disse ainda 

que conseguiram barrar a aprovação do projeto em duas 

instancias judiciais. Finalizou informando que irá se abster 

de votar o projeto. Na sequência usou a palavra o vereador 

Luiz Geraldo Cardoso e disse que também esta 

impossibilitado de votar o projeto, pelos mesmos motivos 

apresentados pelo vereador Edson Franco. Disse ainda 

que o salário do Prefeito não é tão alto. Finalizou 

informando que irá se abster de votar o projeto. Na 

sequência usou a palavra o vereador José Gibran e disse 

que sua situação é similar a de seus companheiros, 

portanto irá se abster de votar o projeto. Na sequência 

usou a palavra o vereador Edson Luiz Maria Tavares e 

disse que também fez parte do processo e portanto irá se 

abster de votar o projeto. Colocada a emenda votação foi 

aprovada por 4 (quatro) votos favoráveis e 4 (quatro) 

abstenções, sendo elas dos vereadores Edson Luiz Franco, 

Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran e Luiz Geraldo 

Cardoso. Colocado o projeto em discussão e votação foi 

aprovado por 4 (quatro) votos favoráveis e 4 (quatro) 

abstenções, sendo elas dos vereadores Edson Luiz Franco, 

Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran e Luiz Geraldo 

Cardoso. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do 
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Executivo nº 024/2016, nº 109/2016, que altera dispositivos 

da Lei Municipal nº 2.914, de 21 de dezembro de 2010. O 

projeto recebeu parecer favorável a sua tramitação da 

Comissão de Finanças e Orçamento e justiça e reação. 

Colocado o projeto em discussão o vereador Edson Luiz 

Franco disse estar com dúvidas quanto a retirada do termo 

professor, uma vez que a gratificação prevista destina-se a 

docentes. Na sequência usou a palavra o vereador Manoel 

Aparecido Brandão e disse ser importante o alerta 

apresentado pelo vereador Edson Luiz Franco. Em seguida 

a Presidente da Casa, suspendeu a sessão por 5 (cinco) 

minutos. Reiniciada a sessão o vereador Manoel Aparecido 

Brandão disse que após receber a informação do 

Secretário dos Negócios Jurídicos que o projeto visa 

alcançar os coordenadores de outros projetos 

educacionais, ficam esclarecidas as duvidas quanto ao 

mesmo. Em seguida apresentou emenda modificativa 

dando nova redação à ementa, e ao art. 1º do referido 

projeto. Colocada a emenda em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Colocado o projeto em votação, 

foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 025/2016, 

processo nº 110/2016, que dispõe sobre alteração do 

Perímetro Urbano do município de Viradouro. O vereador 

Manoel Aparecido Brandão solicitou vistas do projeto. Em 
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seguida a Presidente concedeu vistas do projeto a todos os 

vereadores. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei 

nº 031/2016, processo nº 116/2016, que acresce o inciso 

III, no art. 55, da Lei Municipal nº 2.134/2001. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 

O vereador Luiz Geraldo Cardoso solicitou vistas 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 032/2016, 

processo nº 117/2016, que dispõe sobre a extinção e 

criação de cargos efetivos do quadro da Administração 

Direta do Município de Viradouro. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Colocado projeto em 

discussão o vereador Manoel Aparecido Brandão 

parabenizou ao Executivo pela criação de mais um cargo 

de inumador (coveiro). Fez a observação que o projeto 

prevê a extinção de alguns cargos de auxiliar de 

enfermagem, e questionou se os cargos estariam vagos. 

Na sequência usou a palavra o vereador Edson Luiz 

Franco e disse que os cargos a serem extintos estando 

vagos, não existe compensação, portanto necessita de 

impacto financeiro, e questionou a Justiça e Redação sobre 

o tema. Na sequência usou a palavra o vereador Luiz 
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Geraldo Cardoso disse que a justificativa do projeto prevê o 

impacto financeiro, porém o mesmo não esta anexo ao 

projeto. Na sequência o vereador Erney Antônio de Paula 

sugeriu que o projeto seja retirado de pauta ou que seja 

colocado em votação com ressalvas para que o executivo 

informe a Casa sobre o impacto financeiro. Em seguida a 

Presidente retirou o projeto de pauta. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 034/2016, 

processo nº 119/2016, que dispõe sobre a alteração da 

referencia salarial do cargo de Chefe de Sessão. O 

vereador Erney Antônio de Paula, usou a palavra pela 

ordem e disse que irá se abster de votar o Projeto, pois é 

parte interessada quanto a aprovação do mesmo. Colocado 

o projeto em discussão o vereador Edson Luiz Franco disse 

que o projeto também deve ser retirado de pauta, pois a 

situação é similar ao projeto discutido anteriormente, além 

do fato que os aprovados para o cargo de Guarda Civil 

ainda possuem a expectativa de serem aprovados. Disse 

que nenhum vereador é contrario a conceder o reajuste aos 

ocupantes do cargo de Chefe de Sessão, porém o projeto 

esta incompleto. Na sequência a Presidente retirou o 

projeto de pauta. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei Complementar nº 003/2016, processo nº 108/2016, 

que dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 042, 

de 14 de dezembro de 2010, que trata do estatuto dos 
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Servidores Públicos do Município de Viradouro e dá outras 

providências. 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 Edson Luiz Franco e questionou como ficaria a 

incorporação quando o funcionário possuir as duas 

gratificações, quais sejam insalubridade e periculosidade. 

Solicitou ainda a manifestação dos demais vereadores 

quanto ao prazo para incorporação das gratificações. Na 

sequência usou a palavra o vereador Manoel Aparecido 

Brandão que solicitou aos vereadores que o projeto fosse 

votado naquela data. Colocado o projeto em votação foi 

aprovado por unanimidade. Iniciada a palavra livre o 

vereador Manoel Aparecido Brandão e disse que o projeto 

de lei referente ao cargo de Chefe de Sessão apenas foi 

retirado de pauta por estar incompleto, garantindo que o 

mesmo será aprovado assim retornar à Casa. Registrou 

ainda que reprova a extinção do cargo de Guarda 

Municipal, e defende a criação da mesma. Disse discordar 

da alegação de que o município não possui recursos para 

manter a guarda, uma vez que gasta cerca de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) com empresa de 

segurança, valor este que seria o suficiente para manter a 

guarda. Cobrou ainda a implantação do sistema de vídeo 

monitoramento. Disse que em nenhum instante foi discutido 
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o mérito dos nomes a serem concedidos a obras, mas sim 

que tais nomeações da forma que se pretendia, estavam 

irregular. Disse que protocolou na Casa um substitutivo de 

autoria do Poder Legislativo, que concede os mesmos 

nomes apresentados pelo Prefeito. Disse ainda que a 

situação atual do município não comporta um salário 

altíssimo aos secretários municipais. Disse discordar das 

alegações do vereador Edson Luiz Maria Tavares quanto 

ao aumento dos subsídios dos vereadores, e que uma 

alternativa a ser analisada seria o Orçamento Impositivo, 

assim como ocorre nos governos estaduais e no Governo 

Federal. Na sequência usou a palavra o vereador Luiz 

Geraldo Cardoso e disse que as estradas do município de 

Viradouro estão em péssimo estado de conservação, além 

de que a lavoura esta invadindo a pista. Sugeriu que o 

projeto do aumento da referencia salarial dos cargos de 

Chefe de Seção ao retornar à Casa, tenha seus efeitos 

retroativos ao início do mês, afim de que os funcionários 

não sejam prejudicados. Disse que se fala muito em salário 

dos vereadores, porém muitos políticos cobram milhões por 

palestras. Disse que ao fazer a comparação com demais 

cargos, o subsidio local é pequeno. Cobrou ainda um 

requerimento de sua autoria, referente aos valores gastos 

no lago municipal desde o início da obra, bem como a lista 

de funcionários do município de Viradouro, suas lotações e 
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salários. Na sequência usou a palavra o vereador Edson 

Luiz Maria Tavares e disse que não muda de ideia, pois é 

procurado por muitas pessoas solicitando ajuda, que 

muitas vezes não encontram apoio na assistência social. 

Disse que os vereadores devem ter consciência que 

merecem maior valorização, não para si, mas sim para os 

próximos vereadores. Na sequência usou a palavra a 

Presidente e pediu desculpas aos internautas, pois a 

transmissão estaria com problemas no áudio. Finalizou 

parabenizando o diretor do Jornal Imparcial Isaac Andrade 

pelo seu aniversário. 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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17ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

13ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 
 

16ª Legislatura, em 05 de abril de 2016. 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e 

dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 13ª (décima terceira) 

Sessão Extrardinária, 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 23h15min (vinte e três horas e quinze 

minutos) a 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 Legislativo nº 

006/2016, processo nº 093/2016, que denomina UBS 

localizada no bairro Jardim Cotrim, como ESF IV José 

Carlos Domingos. Foi apresentado um substitutivo 

assinado por todos os vereadores, trocando o local da 
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homenagem para o IMPREV (Instituto de Previdência de 

Viradouro). Colocado o substitutivo em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência 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 

projeto recebeu emenda modificativa de autoria do 

vereador Manoel Aparecido Brandão que dá nova redação 

do artigo 3º do referido projeto. Colocada a emenda em 

discussão e votação foi aprovada por 4 (quatro) votos 

favoráveis e 4 (quatro) abstenções, sendo elas dos 

vereadores Edson Luiz Franco, Edson Luiz Maria Tavares, 

José Gibran e Luiz Geraldo Cardoso. Colocado o projeto 

em discussão e votação foi aprovado por 4 (quatro) votos 

favoráveis e 4 (quatro) abstenções, sendo elas dos 

vereadores Edson Luiz Franco, Edson Luiz Maria Tavares, 

José Gibran e Luiz Geraldo Cardoso. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 024/2016, nº 

109/2016, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.914, 

de 21 de dezembro de 2010. O projeto recebeu parecer 

favorável a sua tramitação da Comissão de Finanças e 

Orçamento e justiça e reação. O vereador Manoel 

Aparecido Brandão apresentou emenda modificativa dando 

nova redação à ementa, e ao art. 1º do referido projeto. 

Colocada a emenda em discussão e votação, foi aprovada 
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por unanimidade. Colocado o projeto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 025/2016, processo nº 

110/2016, que dispõe sobre alteração do Perímetro Urbano 

do município de Viradouro. O vereador Manoel Aparecido 

Brandão solicitou vistas do projeto. Em seguida a 

Presidente concedeu vistas do projeto a todos os 

vereadores. Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei 

nº 031/2016, processo nº 116/2016, que acresce o inciso 

III, no art. 55, da Lei Municipal nº 2.134/2001. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 

O vereador Luiz Geraldo Cardoso solicitou vistas 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 032/2016, 

processo nº 117/2016, que dispõe sobre a extinção e 

criação de cargos efetivos do quadro da Administração 

Direta do Município de Viradouro. O projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Em seguida a Presidente 

retirou o projeto de pauta para adequações. Na sequência 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 034/2016, 

processo nº 119/2016, que dispõe sobre a alteração da 

referencia salarial do cargo de Chefe de Sessão. Na 
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sequência a Presidente retirou o projeto de pauta para 

adequações. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2016, processo nº 108/2016, que 

dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 042, de 

14 de dezembro de 2010, que trata do estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Viradouro e dá outras 

providências. 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. 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 


