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61ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

13ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 21 de setembro de 2020. 
 

 
Aos 21 (vinte e um) 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 13ª (décima segunda) 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, 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 08 de 

setembro de 2020. Colocadas as atas em discussão e 

votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi 

apresentados e incluídos na Ordem do Dia os Projetos de 

Lei do Executivo nº 086, 087 e Complementar nº 002/2020, 

bem como o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020. 
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Em seguida foi apresentada a Moção nº 009/2020, de 

Aplausos e Congratulações à Usina Viralcool, de autoria do 

vereador Erney Antônio de Paula. Colocada a Moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foram apresentadas 3 indicações de autoria dos 

vereadores Paulo Afonso Alves Bianchini e Edson 

Buganeme onde indicam ao Prefeito Municipal que: 1- 

Conceda o nome do Sr. Odilon da Silva Ferreira (Doin) a 

uma rua, via ou obra a ser realizada pela administração. 2-  

Conceda o nome do Sr. Luiz Carlos Juventino de Aguiar 

(Anacleto) a uma rua, via ou obra a ser realizada pela 

administração. 3- Que instale um redutor de velocidade na 

Rua Antônio Augusto Alves. Iniciada a palavra livre o 

vereador Erney Antônio de Paula justificou sua Moção em 

homenagem à Usina Viralcool.  Iniciada a Ordem do Dia foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, 

processo nº 241/2020,  de autoria da vereadora Paula 

Mendes Guiselini, que concede à Sra. Maria Divina Batista 

Silva o Título de Cidadã Viradourense. 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 Complementar nº 002/2020, processo nº 205/2020, que 

dispõe sobre a alteração do Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Viradouro, denominado IMPREV e 
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dá outras providências. 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 a vereadora Paula Mendes Guiselini 

disse que o Cristiano do IMPREV realizou uma reunião 

com os vereadores afim de esclarecer pontos do projeto. 

Disse que possivelmente será elaborado um novo projeto 

afim disciplinar a composição do Conselho de Previdência.  

Disse que as alterações são necessárias para manutenção 

da saúde do Instituto para longo prazo. Em seguida o 

vereador Erney Antônio de Paula solicitou que Câmara 

envie ofício ao Imprev, agradecendo e parabenizando o 

trabalho do Sr. Cristiano Monteiro. Colocado o projeto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 086/2020, 

processo nº 233/2020, que dispõe sobre a denominação do 

Trevo Quatro Folhas como Dispositivo de Acesso Amadeu 

Machado Ferreira. 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 

087/2020, processo nº 234/2020, que dispõe sobre a 

denominação do Trevo Orquídea como dispositivo de 

Acesso Mauro Fabro. Em seguida o projeto recebeu 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 
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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 

aos vereadores pela aprovação do Projeto de Decreto 

Legislativo que concedeu à Sra. Maria Divina Batista Silva 

o Título de Cidadã Viradourense. 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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62ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

52ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 21 de setembro de 2020. 
 
 
Aos 21 (vinte e um) 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 52ª (quinquagésima segunda) 

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, 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 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 Complementar nº 

002/2020, processo nº 205/2020, que dispõe sobre a 

alteração do Regime Próprio de Previdência Social do 
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Município de Viradouro, denominado IMPREV e dá outras 

providências. 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. Na 

sequência foi apresentado o projeto de Lei do Executivo nº 

086/2020, processo nº 233/2020, que dispõe sobre a 

denominação do Trevo Quatro Folhas como Dispositivo de 

Acesso Amadeu Machado Ferreira. 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 087/2020, processo nº 234/2020, que 

dispõe sobre a denominação do Trevo Orquídea como 

dispositivo de Acesso Mauro Fabro. 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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