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14ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

12ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 05 de março de 2020. 
 

 
Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 12ª (décima segunda) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores, 

Edson Buganeme, Erney Antônio de Paula, 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, 

Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes Gestal, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 18h15min (dezoito horas e 

quinze minutos) o presidente da Câmara e da sessão, 

vereador Edson Buganeme solicitou ao vereador José 

Pedro Ribeiro de Souza a leitura de um versículo bíblico, 

que leu os seguintes versos: "Pedi, e dar-se-vos-á; 

buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.." 

(Mateus 07, 07). Em seguida o Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em seguida a 

vereadora Paula Mendes Guiselini usou a palavra pela 

ordem e apresentou requerimento solicitando informação 
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sobre o pedido de urgência do projeto que encontra-se em 

pauta. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto 

de Lei do Executivo nº 030/2020, processo nº 060/2020, 

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras 

providências. Foi aprovado por 4 (quatro) votos favoráveis 

e 1 (um) voto contrário (Paula Mendes Guiselini Zacarin) 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 a vereadora Paula Mendes Guiselini 

Zacarin disse não ser contra a implantação do sistema de 

energia fotovoltaica pela autarquia. Disse que gostaria de 

uma reunião com o diretor da autarquia, de analisar as 

faturas de energia da mesma para analisar o custo do 

projeto. Disse tratar de um financiamento que prefeitura irá 

fazer em beneficio da autarquia, sendo necessário 

apresentar as garantias e a forma que a mesma irá 

reembolsar os cofres municipais. Disse ainda não ver 

urgência na aprovação do projeto, e que irá se abster da 

votação. Em seguida o vereador Erney Antônio de Paula 

disse que a Casa recebeu uma empresa que detalhou o 

projeto a ser implantado no SAV, disse que o valor poderá 

ser menor uma vez que dependerá de processo licitatório. 

Disse também que foi apresentado o custo-benefício e que 
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será um grande beneficio para a autarquia. Disse que a 

urgência se deve ao fato que o período eleitoral que se 

aproxima, onde há varias restrições. Em seguida o 

vereador Paulo Afonso Alves Bianchini disse que tinha 

dúvidas referentes ao projeto, porém se reuniu com o 

Prefeito e suas dúvidas foram sanadas. Colocado o projeto 

em votação, foi aprovado por unanimidade, registrando-se 

a ausência da vereadora Paula Mendes Guiselini no 

plenário no momento da votação. 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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15ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

13ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, em 05 de março de 2020. 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 13ª (décima terceira) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores, 

Edson Buganeme, Erney Antônio de Paula, José Pedro 

Ribeiro de Souza, Marcos Airton Morasco e Paulo Afonso 

Alves Bianchini e Paula Mendes Guiselini, presentes 

também os servidores Elena Maria de Almeida Barbieri, 

Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes Gestal, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 18h50min (dezoito 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 030/2020, 

processo nº 060/2020, que autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 

Federal e dá outras providências. Foi aprovado por 4 

(quatro) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário (Paula 

Mendes Guiselini Zacarin) o pedido para que o projeto 
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tramite 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, registrando-se a ausência da vereadora 

Paula Mendes Guiselini no plenário no momento da 

votação. 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 


