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59ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

12ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 08 de setembro de 2020. 
 

 
Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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 12ª (décima segunda) 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 17 e 31 de agosto de 2020. 

Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida foi apresentado e 

encaminhado aos vereadores e à Comissão de Finanças e 

Orçamento o Projeto de Lei do Executivo nº 083/2020, que 
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dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

de 2020 – LDO 2020, para análise e providências 

regimentais. Em seguida foram apresentadas 4 indicações 

de autoria da vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin, 

onde  indica ao Prefeito Municipal que: 1 – Instale Lixeiras 

no bairro Jardim Brícia; 2- Estude a possibilidade da 

concessão de licença paternidade de 21 aos servidores 

municipais; 3 – Implantação de brinquedos nos parques 

infantis, adaptados para crianças com deficiência   ou 

mobilidade reduzida; 4 – Implantação de Centro de 

referencia  para pessoas com Autismo. Em seguida foram 

apresentadas indicações 2 indicações de autoria do 

vereador Eder Rodrigues de Oliveira: 1 – Instalação de 

parquinho ou academia ao ar livre na Praça Anésio Rocha; 

2 –  A construção de espaço de lazer próximo à CEMEI 

Kátia Michele Dalbém. Em seguida foi apresentada uma 

indicação de autoria do vereador Marcos Airton Morasco, 

onde indica ao Prefeito Municipal a implantação de um 

redutor de velocidade na Avenida João dos Santos Filho, 

próximo ao Centro Municipal de Fisioterapia. Em seguida 

foram apresentadas 4 indicações de autoria da 

Presidência, onde indica ao Prefeito Municipal que: 1 -  

Conceda o nome do Senhor Silvio Maria Tavares a um 

prédio, via ou logradouro público; 2 -  Conceda o nome do 

Senhor Mauro Fabro a um prédio, via ou logradouro 

público; 3 -  Conceda o nome do Mauro Beluzzo a um 
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prédio, via ou logradouro público; 4 -  Conceda o nome do 

Benedito Aparecido Sisdelli a um prédio, via ou logradouro 

público. Iniciada a palavra livre o vereador Erney Antônio 

de Paula parabenizou todas as indicações apresentadas. 

Em seguida parabenizou o Prefeito pelas obras em 

andamento no município em especial os parques infantis. 

Em seguida o vereador Marcos Airton Morasco 

parabenizou o prefeito pelo atendimento das indicações, 

não somente apresentados pelos vereadores da situação. 

Em seguida usou a palavra a vereadora Paula Mendes 

Guiselini parabenizou as indicações apresentadas. Disse 

que o mês de setembro é voltado à inclusão de pessoas 

com deficiência, campanha conhecida por “Setembro 

Verde” existente no município por força de lei, situação 

essa que embasou suas indicações. Em seguida disse ter 

sido indagada quanto atitudes realizadas pelo veterinário 

do município, servidor esse que que já responde 

sindicância. Iniciada a Ordem do Dia foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 084/2020, processo nº 

210/2020, que dispõe sobre a abertura de Crédito 

Suplementar no valor de R$ 22.412,22 (vinte e dois mil, 

quatrocentos e doze reais e vinte e dois 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. 
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Colocado o projeto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 085/2020, processo nº 211/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar no valor 

de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta 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 

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 
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60ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

51ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 08 de setembro de 2020. 
 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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 51ª (quinquagésima) 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 21h00min (vinte e uma horas) 

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 084/2020, processo nº 210/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar no valor 
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de R$ 22.412,22 (vinte e dois mil, quatrocentos e doze 

reais e vinte e dois 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 

por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 085/2020, processo nº 211/2020, que 

dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar no valor 

de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta 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 

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 

 


