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01ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

01ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 02 de janeiro de 2020. 
 

 
Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 01ª (primeira) Sessão 

Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da Câmara 

Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores Eder 

Rodrigues de Oliveira, Erney Antônio de Paula, Edson 

Buganeme, Edson Luiz Maria Tavares, José Gibran, José 

Pedro Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco, Paulo 

Afonso Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini, 

presentes também os servidores Elena Maria de Almeida 

Barbieri, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique 

Nunes, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo 

Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 18h00min (dezoito 

horas e trinta minutos) o 1º Vice-Presidente da Câmara, no 

exercício da presidência, vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira solicitou ao vereador Marcos Airton Morasco a 

leitura de um versículo bíblico, que leu os seguintes versos: 

"Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, 

e vou para o Pai." (João 16, 28). Em seguida o presidente 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. O 1º 

Vice-presidente, vereador Eder Rodrigues de Oliveira, 
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informou que a sessão destinava-se a eleição para o cargo 

vago de presidente da Casa para o exercício de 2020, após 

a renuncia ao cargo de presidente protocolada pelo 

vereador Marcos Airton Morasco. Em seguida, foi lida a 

carta de renúncia ao cargo de presidente da Câmara 

Municipal de Viradouro, apresentada pelo vereador Marcos 

Airton Morasco. Em seguida a sessão foi suspensa, para 

que fossem registrados os vereadores interessados a 

concorrer ao cargo. Reiniciada a sessão, foram distribuídas 

cédulas aos vereadores para votação. Em seguida os 

vereadores foram à tribuna, onde proferiram seus votos em 

ordem alfabética: Vereador Eder Rodrigues de Oliveira 

votou em Edson Buganeme, Vereador Edson Buganeme 

votou em sim mesmo, Vereador Edson Luiz Maria Tavares 

votou em Edson Buganeme, Vereador Erney Antônio de 

Paula votou em Edson Buganeme, Vereador Erney Antônio 

de Paula votou em Edson Buganeme, Vereador Marcos 

Airton Morasco votou em Edson Buganeme, Vereador José 

Gibran votou em Edson Buganeme, Vereador José Pedro 

Ribeiro de Souza votou em Edson Buganeme, Vereadora 

Paula Mendes Guiselini Zacarin votou em Edson 

Buganeme e o Vereador Paulo Afonso Alves Bianchini 

votou em Edson Buganeme. Apurados os votos, foi 

verificado 9 (nove) votos ao vereador Edson Buganeme. 

Em seguida o 1º Vice-Presidente, vereador Eder Rodrigues 

de Oliveira declarou eleito e empossado para o cargo de 
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Presidente da Câmara Municipal para o exercício de 2020 

o vereador Edson Buganeme. Em seguida o vereador 

Edson Buganeme, assinou o termo de posse e assumiu 

seu lugar na Mesa. O vereador Edson Buganeme, no 

exercício da presidência disse que possui pouca 

experiência e contará com a ajuda de todos os vereadores. 

Em seguida o vereador Marcos Airton Morasco 

parabenizou o Presidente, desejando-lhe um mandato 

abençoado. Agradeceu a todos os vereadores e aos 

servidores da Casa pelo apoio durante seu período na 

presidência. Em seguida o vereador Erney Antônio da 

Paula parabenizou o Presidente e se colocou a disposição 

para ajuda-lo no que for necessário. Em seguida o 

vereador José Gibran parabenizou o ex-presidente, Marcos 

Airton Morasco, pelo excelente trabalho. Em seguida 

parabenizou o novo Presidente, colocando-se a disposição 

para ajuda-lo. Em seguida o vereador Paulo Afonso Alves 

Bianchini parabenizou o novo Presidente e disse desejar 

que o mesmo conduza os trabalhos da mesma maneira 

que o ex-presidente, vereador Marcos Airton Morasco. 

Finalizou colocando-se a disposição para auxilia-lo. Em 

seguida o vereador José Pedro Ribeiro de Souza 

parabenizou o Presidente, desejando-lhe um excelente 

mandato. Em seguida o vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira parabenizou o ex-presidente Marcos Morasco pelo 

trabalho desempenhado. Em seguida desejou um 
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excelente mandato ao novo presidente. Na sequência a 

vereadora Paula Mendes Guiselini disse que de forma 

democrática foi eleito o vereador Edson Buganeme. Disse 

que faz uma oposição inteligente, procurando ajudar o 

município. Disse que gostaria que o vereador Erney 

Antônio de Paula, assumisse a presidência, por sua 

experiência como vereador. Em seguida o vereador Edson 

Luiz Maria Tavares, parabenizou o Presidente eleito, disse 

provavelmente seja o único a ser eleito por unanimidade. 

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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