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27ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

06ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 04 de maio de 2020. 
 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 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 06ª (sexta) 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 22 

(vinte e dois) e 24 (vinte e quatro) de abril 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 
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e votação os projetos de Lei do Executivo nº 040, 041, 042, 

043, 044, 045 e 046 de 2020. Em seguida foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Julimar Pelizari, onde 

indica ao Prefeito Municipal que conceda o nome do senhor 

Luiz Osvaldo Domingues, a uma obra ou via do município. 

Em seguida foi lido Voto de Pesar pelo falecimento dos 

senhores Luis Carlos Juventino de Aguiar (Anacleto) e 

Odilon da Silva Ferreira Filho (Doin) exemplo de servidores 

públicos. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 040/2020, processo nº 

110/2020, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 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 

Lei do Executivo nº 041/2020, processo nº 111/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 654.579,26 (seiscentos e cinquenta e quatro 

mil, quinhentos e setenta e nove mil reais e vinte e seis 

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 
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Finanças e Orçamento. Colocado o projeto em discussão e 

votação, foi aprovado unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 042/2020, 

processo nº 106/2020, que dispõe a denominação do 

Centro Esportivo e suas dependências, localizados bairro 

jardim progresso de Viradouro/SP. 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 043/2020, processo nº 107/2020, que dispõe sobre 

denominação de vias públicas localizadas nos loteamentos 

Jardim Maria Luiza II e Jardim Maria Luiza III. 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 044/2020, processo nº 

108/2020, que dispõe sobre a denominação de Prédios 

Públicos do Município de Viradouro/SP. 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 
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Lei do Executivo nº 045/2020, processo nº 109/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 60.721,38 (sessenta mil, setecentos e vinte e 

um reais e trinta e oito centavos). 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 046/2020, processo nº 112/2020, que 

dispõe sobre a denominação do prédio da Secretaria 

Municipal de Saúde, como Secretaria Municipal de Saúde 

Prefeito José Salomão Gibran. 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 o vereador José Gibran 

agradeceu a homenagem da administração municipal a seu 

pai. Em seguida a vereadora Paula Mendes Guiselini 

parabenizou a administração pela escolha do nome do 

senhor José Salomão Gibran. Na sequência o vereador 

Paulo Afonso Alves Bianchini parabenizou escolha do 

nome do senhor José Salomão Gibran. O vereador Edson 

Luiz Maria Tavares também parabenizou a administração, 

destacando o trabalho do senhor José Salomão Gibran 

como provedor do hospital de Viradouro. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Iniciada 

a palavra livre o vereador Erney Antônio de Paula 
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parabenizou administração pela escolha dos nomes. 

Parabenizou todas as mães pelo seu dia. Registrou o pesar 

pelo falecimento dos dois servidores municipais "Anacleto" 

e "Doin". Em seguida solicitou providências da Casa contra 

o mal atendimento ao público pelo Banco do Brasil de 

Viradouro. Na sequência usou a palavra o vereador Marcos 

Airton Morasco agradeceu ao Prefeito pelo atendimento a 

indicações, registrou a tristeza de perder dois amigos de 

trabalho e finalizou parabenizando todas as mães pelo seu 

dia. Em seguida usou a palavra a vereadora Paula Mendes 

Guiselini parabenizou todas as mães pelo seu dia. 

Parabenizou a administração pela escolha dos nomes, em 

especial a Valéria Beato, Dr. Fred Gestal e José Salomão 

Gibran. Na sequência usou a palavra o vereador José 

Gibran que agradeceu a manifestação de todos os 

vereadores de consideração a memória de seu pai. Em 

seguida cumprimentou e parabenizou todos os familiares 

dos demais homenageados. Em seguida o Presidente 

parabenizou todos os homenageados e relatou sua tristeza 

pela perca dos dois motoristas da prefeitura. 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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28ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

23ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, em 04 de maio de 2020. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 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 23ª (vigésima terceira) 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 20h45min (vinte horas e 

quarenta e cinco 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 040/2020, 

processo nº 110/2020, que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Foi aprovado por unanimidade o 



90 
 

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 

041/2020, processo nº 111/2020, que dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

654.579,26 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e setenta e nove mil reais e vinte e seis 

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 042/2020, 

processo nº 106/2020, que dispõe a denominação do 

Centro Esportivo e suas dependências, localizados bairro 

jardim progresso de Viradouro/SP. 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 
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nº 043/2020, processo nº 107/2020, que dispõe sobre 

denominação de vias públicas localizadas nos loteamentos 

Jardim Maria Luiza II e Jardim Maria Luiza III. 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 044/2020, processo nº 

108/2020, que dispõe sobre a denominação de Prédios 

Públicos do Município de Viradouro/SP. 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 045/2020, processo nº 109/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 60.721,38 (sessenta mil, setecentos e vinte e 

um reais e trinta e oito centavos). 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 046/2020, processo nº 112/2020, que 

dispõe sobre a denominação do prédio da Secretaria 

Municipal de Saúde, como Secretaria Municipal de Saúde 

Prefeito José Salomão Gibran. Em seguida o projeto 
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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, foi encerrada a 

sessão e lavrada a presente ata, que após lida e achada 

conforme segue devidamente assinada.  

 

Presidente 

 

1º Secretário                 2º Secretário 

 

 


