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02ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

02ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
Aos 14 (catorze) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 02ª (segunda) 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, 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 18h15min (dezoito horas e trinta 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: 

"Porque assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu, eu 

mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as 

buscarei." (Ezequiel 34, 11). Em seguida o Presidente 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em 



6 
 

seguida o presidente anunciou que seria necessária a 

atualização das Comissões Permanentes, para isso 

suspendeu a sessão para que o tema fosse debatido. 

Reiniciada a sessão o Presidente anunciou que em comum 

acordo entre os vereadores ficou decidido que o vereador 

Marcos Airton Morasco substituirá o vereador Edson 

Buganeme em todas as comissões. Em seguida o vereador 

José Gibran sugeriu que os projetos que tratem de 

Abertura de Crédito Adicional Especial, e que se refiram a 

atividades já aprovadas no exercício anterior sejam votadas 

em bloco, uma vez que a aprovação dos mesmos trata-se 

de mera exigência burocrática. Consultado o plenário sobre 

a sugestão do vereador José Gibran, a mesma foi aceita. 

Iniciada a Ordem do Dia, foram apresentados os Projetos 

de Lei do Executivo nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 

008, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018 de 2020. 

Descrição dos projetos votados em bloco: Projeto de Lei do 

Executivo nº 001/2020, processo nº 003/2020, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

1.110.729,53 ( um milhão, cento e dez mil, setecentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) - Projeto de 

Lei do Executivo nº 002/2020, processo nº 004/2020, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 1.115.618,48 (um milhão, cento e quinze mil, 

seiscentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) - 

Projeto de Lei do Executivo nº 003/2020, processo nº 
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005/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Projeto 

de Lei do Executivo nº 004/2020, processo nº 006/2020, 

que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 119.274,46 (cento e dezenove mil, duzentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). - Projeto 

de Lei do Executivo nº 005/2020, processo nº 007/2020, 

que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 172.241,91 (cento e setenta e dois mil, 

duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) - 

- Projeto de Lei do Executivo nº 006/2020, processo nº 

008/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 244.256,96 (duzentos e quarenta e 

quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e 

seis centavos) - Projeto de Lei do Executivo nº 007/2020, 

processo nº 009/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 278.500,03 

(duzentos e setenta e oito mil, quinhentos reais e três 

centavos) - Projeto de Lei do Executivo nº 008/2020, 

processo nº 010/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 252.182,38 

(duzentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e dois 

reais e trinta e oito centavos) - Projeto de Lei do Executivo 

nº 008/2020, processo nº 010/2020, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

252.182,38 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e 



8 
 

oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) - Projeto de Lei 

do Executivo nº 012/2020, processo nº 014/2020, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 683.323,65 (seiscentos e oitenta e três mil, 

trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). 

- Projeto de Lei do Executivo nº 013/2020, processo nº 

015/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 422.256,69 (quatrocentos e vinte e 

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 

nove centavos). - Projeto de Lei do Executivo nº 015/2020, 

processo nº 017/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 46.955,44 

(quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos) - Projeto de Lei do Executivo 

nº 016/2020, processo nº 018/2020, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

471.667,29 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) - Projeto de 

Lei do Executivo nº 017/2020, processo nº 019/2020, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 667.795,96 (seiscentos e sessenta e sete mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis 

centavos) - Projeto de Lei do Executivo nº 018/2020, 

processo nº 020/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 35.420,00 (trinta 

e cinco mil e quatrocentos e vinte reais). Foi aprovado por 
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unanimidade, o pedido para que os projetos tramitassem 

em Regime de Urgência Especial. O projetos receberam 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocados os 

Projetos de Lei do Executivo nº 001, 002, 003, 004, 005, 

006, 007, 008, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018 de 2020 

em discussão a vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin 

disse que os projetos serão votados em blocos, pois 

tratam-se de Créditos autorizados no exercício anterior, 

devendo ser aprovados apenas por questão burocrática no 

novo exercício. Colocados os projetos em votação, foram 

aprovados por unanimidade. Na sequência foi apresentado 

o Projeto de Lei do Executivo nº 009/2020, processo nº 

011/2020, que dispõe sobre a alteração da carga horária e 

requisitos do cargo de Instrutor Desportivo. Foi aprovado 

por unanimidade, o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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 

010/2020, processo nº 012/2020, que dispõe sobre a 

inclusão do §4º, ao artigo 2º da Lei Municipal nº 3407/2017, 

que instituiu a concessão de auxilio-alimentação aos 

servidores municipais de Viradouro. Foi aprovado por 

unanimidade, o pedido para que o projeto tramite em 
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Regime de Urgência Especial. 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 

011/2020, processo nº 013/2020, que dispõe sobre a 

alteração para que o Poder Executivo Municipal realize o 

repasse de Recursos Financeiros Próprios do Município de 

Viradouro, Recursos advindos do Governo do Estado de 

São Paulo e Recursos advindos do Governo Federal, às 

Entidades que se especificam, de acordo com a Lei nº 

13.019/2014, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade, o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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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03ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

03ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 14 de janeiro de 2020. 
 
 
Aos 14 (catorze) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e 

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 03ª (terceira) 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, 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 19h00min (dezenove 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, 

foram apresentados os Projetos de Lei do Executivo nº 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 015, 

016, 017 e 018 de 2020. Descrição dos projetos votados 

em bloco: Projeto de Lei do Executivo nº 001/2020, 

processo nº 003/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.110.729,53 ( 

um milhão, cento e dez mil, setecentos e vinte e nove reais 
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e cinquenta e três centavos) - Projeto de Lei do Executivo 

nº 002/2020, processo nº 004/2020, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

1.115.618,48 (um milhão, cento e quinze mil, seiscentos e 

dezoito reais e quarenta e oito centavos) - Projeto de Lei do 

Executivo nº 003/2020, processo nº 005/2020, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) - Projeto de Lei do Executivo nº 

004/2020, processo nº 006/2020, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

119.274,46 (cento e dezenove mil, duzentos e setenta e 

quatro reais e quarenta e seis centavos). - Projeto de Lei do 

Executivo nº 005/2020, processo nº 007/2020, que dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

172.241,91 (cento e setenta e dois mil, duzentos e 

quarenta e um reais e noventa e um centavos) - - Projeto 

de Lei do Executivo nº 006/2020, processo nº 008/2020, 

que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 244.256,96 (duzentos e quarenta e quatro mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis 

centavos) - Projeto de Lei do Executivo nº 007/2020, 

processo nº 009/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 278.500,03 

(duzentos e setenta e oito mil, quinhentos reais e três 

centavos) - Projeto de Lei do Executivo nº 008/2020, 

processo nº 010/2020, que dispõe sobre abertura de 
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Crédito Adicional Especial no valor de R$ 252.182,38 

(duzentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e dois 

reais e trinta e oito centavos) - Projeto de Lei do Executivo 

nº 008/2020, processo nº 010/2020, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

252.182,38 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e 

oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) - Projeto de Lei 

do Executivo nº 012/2020, processo nº 014/2020, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 683.323,65 (seiscentos e oitenta e três mil, 

trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). 

- Projeto de Lei do Executivo nº 013/2020, processo nº 

015/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 422.256,69 (quatrocentos e vinte e 

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 

nove centavos). - Projeto de Lei do Executivo nº 015/2020, 

processo nº 017/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 46.955,44 

(quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos) - Projeto de Lei do Executivo 

nº 016/2020, processo nº 018/2020, que dispõe sobre 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

471.667,29 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) - Projeto de 

Lei do Executivo nº 017/2020, processo nº 019/2020, que 

dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no 
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valor de R$ 667.795,96 (seiscentos e sessenta e sete mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis 

centavos) - Projeto de Lei do Executivo nº 018/2020, 

processo nº 020/2020, que dispõe sobre abertura de 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 35.420,00 (trinta 

e cinco mil e quatrocentos e vinte reais). Foi aprovado por 

unanimidade, o pedido para que os projetos tramitassem 

em Regime de Urgência Especial. O projetos receberam 

pareceres favoráveis a sua tramitação das comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocados os 

Projetos de Lei do Executivo nº 001, 002, 003, 004, 005, 

006, 007, 008, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018 de 2020 

em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 009/2020, processo nº 011/2020, que 

dispõe sobre a alteração da carga horária e requisitos do 

cargo de Instrutor Desportivo. Foi aprovado por 

unanimidade, o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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 

010/2020, processo nº 012/2020, que dispõe sobre a 

inclusão do §4º, ao artigo 2º da Lei Municipal nº 3407/2017, 

que instituiu a concessão de auxilio-alimentação aos 
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servidores municipais de Viradouro. Foi aprovado por 

unanimidade, o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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 

011/2020, processo nº 013/2020, que dispõe sobre a 

alteração para que o Poder Executivo Municipal realize o 

repasse de Recursos Financeiros Próprios do Município de 

Viradouro, Recursos advindos do Governo do Estado de 

São Paulo e Recursos advindos do Governo Federal, às 

Entidades que se especificam, de acordo com a Lei nº 

13.019/2014, e dá outras providências. Foi aprovado por 

unanimidade, o pedido para que o projeto tramite em 

Regime de Urgência Especial. 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


