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63ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

14ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 05 de outubro de 2020. 
 

 
Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro 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 14ª (décima quarta) Sessão 

Ordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da Câmara 

Municipal de Viradouro. Participaram os vereadores, Edson 

Buganeme, Edson Luiz Maria Tavares, Erney Antônio de 

Paula, José Gibran, Julimar Pelizari, Marcos Airton 

Morasco, 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 21 de setembro de 2020. Colocadas 

as atas em discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida foi apresentada Moção nº 

010/2020, de autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini, 

de aplausos aos professores do município pelo grande 
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trabalho demonstrado durante a pandemia do Covid-19. 

Colocada a moção em discussão e votação, foi aprovada 

por unanimidade. Iniciada a palavra livre a vereadora Paula 

Mendes Guiselini destacou a proximidade do dia do 

professor, e disse que a moção destaca o excelente 

trabalho dos educadores durante a pandemia do Covid-19, 

mesmo com todas as dificuldades. Finalizou agradecendo 

aos vereadores pela aprovação da Moção. Em seguida o 

vereador Erney Antônio de Paula parabenizou a vereadora 

Paula pela moção e disse que apresentará como de 

costume uma moção de felicitações a todos os 

profissionais do mês, como professores e servidores 

públicos. Não havendo projetos para a ordem do dia, foi 

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

e achada conforme segue devidamente assinada.  
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