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53ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

46ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 12 de agosto de 2020. 
 

 
Aos  12 (doze) dias do mês de agosto 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 46ª (quadragésima sexta) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Participaram os 

vereadores, Edson Buganeme, Marcos Airton Morasco, 

Erney Antônio de Paula, José Gibran, Eder Rodrigues de 

Oliveira 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 13h30min (treze horas e trinta 

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 078/2020, processo nº 193/2020, 

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 39.394,00 (trinta e nove mil, trezentos e 

noventa e quatro reais). Foi aprovado por unanimidade o 

pedido para que o projeto tramitasse em Regime de 

Urgência Especial. Em seguida o projeto recebeu 
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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 079/2020, processo nº 194/2020, que 

dispõe sobre a denominação da Sala da Diretoria do 

CEMEI Professora Kátia Michele Dalbém  como Sala da 

Diretoria Maria Aparecida Aurélio Torneli (Professora 

Fiinha). 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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54ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

47ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 12 de agosto de 2020. 
 
Aos  12 (doze) dias do mês de agosto 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 47ª (quadragésima setima) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Participaram os 

vereadores, Edson Buganeme, Marcos Airton Morasco, 

Erney Antônio de Paula, José Gibran, Eder Rodrigues de 

Oliveira 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 13h50min (treze horas e 

cinquenta 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 076/2020, processo nº 

190/2020, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 32.040,79 (trinta e dois mil 

quarenta reais e setenta e nove centavos). Foi aprovado 

por unanimidade o pedido para que o projeto tramitasse em 

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

de Lei do Executivo nº 077/2020, processo nº 191/2020, 

que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 14.807,67 (quatorze mil, oitocentos e sete 

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 

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 


