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80ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

18ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 07 de dezembro de 2020. 
 
 
 

 
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro 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 18ª (décima oitava) 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, 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 16 e 27 de novembro e 02 de 

dezembro de 2020, colocadas as atas em discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida 
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foram apresentados e incluídos na Ordem do Dia o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 004/2020 e os Projetos de Lei do 

executivo nº 094, 102, 103, 104 e Complementar nº 005 de 

2020. Na sequência foram apresentadas dez indicações de 

autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini, onde indica 

ao Prefeito Municipal que: 1) Instituir plano de carreiro aos 

funcionários públicos. 2) Instalação de redutor de 

velocidade no bairro Nova Viradouro. 3) Construção de 

área poliesportiva no bairro Nova Viradouro. 4) Contratação 

de mais um médico pediatra. 5) Implantação de feira 

matinal aos domingos. 6) Elaboração de um projeto de lei 

na área tributária para fomentar a geração de emprego e 

renda. 7) Reforma e adequação do banheiro público da 

Praça da Matriz. 8) Reforma e adequação da Rodoviária 

Municipal. 9) Reforma e adequação da piscina “Totozão”. 

10) Implantação de sala de vacinação no ESF I. Em 

seguida foram apresentadas duas indicações de autoria do 

vereador Marcos Airton Morasco onde indica ao Prefeito 

municipal que: 1) Que conceda o nome do Sr. Edalvo 

Antônio Bulla Filho a um prédio, via ou logradouro público. 

2) Que conceda o nome do Sr. Liomar Perrone a um 

prédio, via ou logradouro público. Em seguida foi 

apresentada uma indicação de autoria da Presidência onde 

indica ao prefeito municipal a destinação de área exclusiva 

para aulas práticas de direção. Iniciada a palavra livre o 

Presidente parabenizou os vereadores pelas indicações 
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apresentadas. Em seguida o vereador Marcos Airton 

Morasco agradeceu ao vereadores José Gibran, Edson 

Luiz Maria Tavares, Eder Rodrigues de Oliveira e Paula 

Mendes Guiselini pelos 4 anos de trabalho. Em seguida a 

vereadora Paula Mendes Guiselini disse que as indicações 

foram fizeram parte de seu plano de governo. Em seguida 

o vereador Erney Antônio de Paula parabenizou agradeceu 

aos vereadores José Gibran, Edson Luiz Maria Tavares, 

Eder Rodrigues de Oliveira e Paula Mendes Guiselini pelo 

trabalho desempenhado. Disse que o último mandato foi 

pautado no dialogo e muita amizade. Em seguida o 

vereador José Gibran agradeceu aos vereadores pelas 

palavras de apoio, companheirismo e respeito que pairou 

sobre à Casa nos últimos quatro anos. Disse sentir-se 

honrado ao encerrar seu sexto mandato na Câmara 

Municipal. Desejou um excelente mandato aos eleitos. Em 

seguida o Presidente encaminhou aos vereadores o projeto 

de resolução nº 002/2020, a ser apreciado em sessão 

extraordinária. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020, processo nº 

298/2020, que concede à Sra. Sidemar Francisca de 

Andrade Santos o título de cidadã viradourense. O projeto 

recebeu pareceres favoráveis a sua tramitação das 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Colocado o projeto em discussão a vereadora Paula 

Mendes Guiselini disse que senhora Sidemar conhecida 
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como “Preta da Pastoral da Criança”, simples, humilde e 

participa de trabalhos voluntários na comunidade. Colocado 

o projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

094/2020, processo nº 268/2020 que estima a receita e fixa 

a despesa para o exercício financeiro de 2021. 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 102/2020, processo nº 293/2020 

que dispõe sobre alteração do art. 2º, da Lei Municipal nº 

2.479, de 24 de abril de 2007. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

103/2020, processo nº 294/2020 que dispõe sobre 

alteração do art. 3º, da Lei Municipal nº 2.321, de 05 de 

julho de 2005. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. 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 
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por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 104/2020, processo nº 295/2020 

que dispõe sobre alteração do art. 4º, da Lei Municipal nº 

1.879, de 13 de junho de 1994. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei Complementar 

nº 005/2020, processo nº 292/2020 que dispõe sobre a 

inclusão do parágrafo único ao artigo 97, da Lei 

Complementar nº 083/2019, que dispõe e institui sobre o 

Sistema Tributário e Código Tributário do Município de 

Viradouro/SP. Foi aprovado por unanimidade o pedido para 

que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. 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. Iniciada a palavra livre para explicações 

pessoais a vereadora Paula Mendes Guiselini agradeceu 

as palavras de carinho recebidos de todos os vereadores. 

Em seguida agradeceu a todos os servidores da Casa e a 

todos os vereadores pelo apoio e pela amizade. Finalizou 

desejando uma excelente gestão ao Prefeito reeleito e aos 

novos vereadores. Nada mais havendo para o momento, foi 
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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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81ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

65ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 07 de dezembro de 2020. 
 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro 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 65ª (sexagésima quinta) 

Sessão Extraordinária, 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, 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 21h10min 

(vinte e uma horas e dez 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 foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 094/2020, processo nº 268/2020 que estima a 
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receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 

2021. 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. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 102/2020, 

processo nº 293/2020 que dispõe sobre alteração do art. 

2º, da Lei Municipal nº 2.479, de 24 de abril de 2007. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. 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. Na sequência foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 103/2020, processo nº 294/2020 

que dispõe sobre alteração do art. 3º, da Lei Municipal nº 

2.321, de 05 de julho de 2005. Foi aprovado por 

unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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. Na 

sequência foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

104/2020, processo nº 295/2020 que dispõe sobre 

alteração do art. 4º, da Lei Municipal nº 1.879, de 13 de 

junho de 1994. Foi aprovado por unanimidade o pedido 
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para que o projeto tramite em Regime de Urgência 

Especial. 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. Na sequência foi 

apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 005/2020, 

processo nº 292/2020 que dispõe sobre a inclusão do 

parágrafo único ao artigo 97, da Lei Complementar nº 

083/2019, que dispõe e institui sobre o Sistema Tributário e 

Código Tributário do Município de Viradouro/SP. Foi 

aprovado por unanimidade o pedido para que o projeto 

tramite em Regime de Urgência Especial. 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 

 

 

 


