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35ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

08ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 01 de junho de 2020. 
 

 
No 01º (primeiro) dia do mês de junho de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se por videoconferência devido 

à pandemia de COVID 19 a 08ª (oitava) Sessão Ordinária, 

do quarto ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de 

Viradouro. Participaram os vereadores, Edson Buganeme, 

Edson Luiz Maria Tavares, Marcos Airton Morasco, Erney 

Antônio de Paula, José Gibran, Julimar Pelizari, Eder 

Rodrigues de Oliveira, Paulo Afonso Alves Bianchini e 

Paula Mendes Guiselini. Na sede da Câmara Municipal 

acompanhavam o Presidente os servidores Lucas Henrique 

Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes Gestal, Valéria de Fátima 

Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e Paulo Renato 

Zamariolli, às 20h00min (vinte horas) o presidente da 

Câmara e da sessão, vereador Edson Buganeme declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em seguida 

foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 18, 

20 e 22 de maio de 2020. Colocadas as atas em discussão 

e votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida 

foram apresentados e incluídos na Ordem do Dia para 

discussão e votação os projetos de Lei do Executivo nº 

054, 055, 056 e 057 de 2020. Em seguida foi apresentado 
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e incluído na Ordem do Dia o projeto de Resolução nº 

001/2020. Em seguida foi apresentada a Moção nº 

005/2020, de aplausos e congratulações aos bombeiros 

civis do município de Viradouro. Colocada a Moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foram apresentadas seis indicações de autoria do 

vereador Marcos Airton Morasco, onde indica ao Prefeito 

Municipal que informatize e atualize o cadastro de 

sepulturas do Cemitério Municipal, Instalação de toldo no 

Centro de Fisioterapia Municipal, Que conceda os nomes 

dos senhores Nilton Dias da Silva, Isidoro Lenhari, 

Benedito Ramiro da Costa e José Maria Alves  a uma via, 

prédio ou obra a ser realizada pela administração. Iniciada 

a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 054/2020, processo nº 138/2020, que dispõe 

sobre alteração de dispositivos da Lei Municipal nº 

3.702/2020, que autoria a Prefeitura Municipal a fornecer 

Kits de alimentação para estudantes que tiverem suas 

aulas suspensas devido à pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19). Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramitasse 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 

vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin sugeriu a 

inclusão dos termos "Ensino infantil, ensino básico e 
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Médio". O vereador Julimar disse que o Projeto já se refere 

do ensino Básico ao médio.  Colocado o projeto em 

votação, foi aprovado unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 055/2020, 

processo nº 139/2020, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 94.834.67 

(noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e sete centavos). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramitasse 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 unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

056/2020, processo nº 140/2020, que dispõe sobre 

autorização para que o Poder Executivo realize o repasse 

de recursos financeiros advindos do fundo Estadual de 

Assistência Social à entidade Lar Central Nossa Senhora 

Aparecida, obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, 

e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramitasse 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 unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 
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057/2020, processo nº 141/2020, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

123.525,00 (cento e vinte e três mil, quinhentos e vinte e 

cinco reais). Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramitasse 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 unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Resolução nº 001/2020, que 

extingue o cargo de Assessor Técnico Contábil, criado pela 

Resolução nº 234/2007, de 05 de março de 2007. 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 unanimidade. Nada mais havendo, 

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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36ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

29ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, em 01 de junho de 2020. 

No 01º (primeiro) dia do mês de junho de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se por videoconferência devido 

à pandemia de COVID 19 a 29ª (vigésima nona) Sessão 

Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da Câmara 

Municipal de Viradouro. Participaram os vereadores, Edson 

Buganeme, Edson Luiz Maria Tavares, Marcos Airton 

Morasco, Erney Antônio de Paula, José Gibran, Julimar 

Pelizari, Eder Rodrigues de Oliveira, Paulo Afonso Alves 

Bianchini e Paula Mendes Guiselini. Na sede da Câmara 

Municipal acompanhavam o Presidente os servidores 

Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes Gestal, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h40min (vinte horas e 

quarenta minutos) o presidente da Câmara e da sessão, 

vereador Edson Buganeme declarou aberta a sessão sob a 

proteção de Deus. Iniciada a Ordem do Dia, foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 054/2020, 

processo nº 138/2020, que dispõe sobre alteração de 

dispositivos da Lei Municipal nº 3.702/2020, que autoria a 

Prefeitura Municipal a fornecer Kits de alimentação para 
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estudantes que tiverem suas aulas suspensas devido à 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Foi aprovado 

por unanimidade o pedido para que o projeto tramitasse 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 unanimidade. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 055/2020, processo nº 139/2020, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

94.834.67 (noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos). Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramitasse 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 unanimidade. 

Na sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo 

nº 056/2020, processo nº 140/2020, que dispõe sobre 

autorização para que o Poder Executivo realize o repasse 

de recursos financeiros advindos do fundo Estadual de 

Assistência Social à entidade Lar Central Nossa Senhora 

Aparecida, obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, 

e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramitasse em regime de 

urgência especial. Em seguida o projeto recebeu pareceres 
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favoráveis a sua tramitação, das comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em 

discussão e votação, foi aprovado unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

057/2020, processo nº 141/2020, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

123.525,00 (cento e vinte e três mil, quinhentos e vinte e 

cinco reais). Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramitasse 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 unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Resolução nº 001/2020, que 

extingue o cargo de Assessor Técnico Contábil, criado pela 

Resolução nº 234/2007, de 05 de março de 2007. 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 unanimidade. Nada mais havendo, 

foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após 

lida e achada conforme segue devidamente assinada.  

 

Presidente 

 

1º Secretário         2º Secretário


