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39ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

09ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 15 de junho de 2020. 
 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho 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 09ª (nona) 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 01 

e 05 de junho de 2020. Colocadas as atas em discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi 

lida Moção nº 006/2020, de autoria do vereador Erney 

Antônio de Paula, de Aplausos  aos Pastores Evangélicos 

pelo dia do Pastor. Colocada a Moção em discussão e 
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votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência 

foram apresentadas 3 (três) indicações de autoria da 

vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin  onde indica ao 

Prefeito Municipal que conceda os nomes dos Senhores 

Paulo Reis Zacharias (Fubá) e  José Armando Tomicioli   a 

uma obra,  via ou logradouro público e também que 

providencie sinalização de trânsito no cruzamento das ruas 

Marechal Deodoro e  Massao Warizaia. Em seguida foram 

apresentadas duas indicações de autoria do vereador Eder 

Rodrigues de Oliveira, onde indica a instalação de um 

semáforo para pedestres no cruzamento das ruas XV de 

novembro e José Bonifácio, e a construção de 

estacionamento 45º na Avenida João Gibran, próximo a 

academia ao ar livre. Em seguida foi apresentada indicação 

de autoria do vereador Edson Luiz Maria Tavares, onde 

indica ao Prefeito Municipal a realização de recapeamento 

asfáltico em trecho da rua  XV de Novembro. Na sequência 

foi apresentada indicação de autoria do vereador Paulo 

Afonso Alves Bianchini onde indica a instalação de 

almofadas nos bancos internos do velório municipal. Na 

sequência foi apresentada uma indicação de autoria do 

vereador Marcos Airton Morasco, onde indica a construção 

de mais um portão no ampo de futebol do Jardim Brícia. 

Iniciada a palavra livre o vereador Erney Antônio de Paula  

e solicitou  envio de ofício ao Deputado Geninho Zuliane, 

em agradecimento pela de destinação de emenda ao 
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município de Viradouro.  Em seguida a vereadora Paula 

Mendes Guiselini Zacarin comunicou a liberação de 

recursos para o município por meio de emenda parlamentar 

da Deputada Damares Moura. O vereador Erney Antônio 

de Paula solicitou também que seja enviado ofício de 

agradecimento ao Deputado Arnaldo Jardim pela 

destinação de recursos ao município. Nada mais havendo, 

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

lida e achada conforme segue devidamente assinada.  
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