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10ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

09ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 27 de fevereiro de 2020. 
 

 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2020 

(dois mil e vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 09ª (nona) 

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 Zacarin, 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 18h10min (dezoito horas e dez 

minutos) o Presidente da Câmara e da sessão, vereador 

Edson Buganeme solicitou a servidora Valéria de Fátima 

Bidóia Valverde a leitura de um versículo bíblico, que leu os 

seguintes versos: "Pois quem quiser salvar a sua vida a 

perderá; mas quem perder a vida por minha causa, 

este a salvará." (Lucas 09, 24). Em seguida o Presidente 

declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciada 
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a Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 028/2020, processo nº 057/2020, que institui o 

Plano Municipal para a infância e adolescência de 

Viradouro para os anos de 2020 a 2030. 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. Em seguida o 

Presidente suspendeu a sessão para que a Secretária 

Municipal de Assistência Social explanasse sobre o projeto. 

Reiniciada a sessão o projeto foi colocado em discussão 

onde o vereador Erney Antônio de Paula parabenizou a 

todos os envolvidos na elaboração do projeto. Em seguida 

a vereadora Paula Mendes Guiselini Zacarin disse que 

embora não havendo tempo para analisar a fundo o 

projeto, reconhece sua importância. Disse ser líder da 

Pastoral da Criança, onde acompanha de perto as 

necessidades das crianças do município. Destacou a 

necessidade de proteção de nossas crianças e 

adolescentes. Finalizou parabenizando todos os envolvidos 

na elaboração do projeto. Em seguida o vereador José 

Gibran disse que também não teve muito tempo para 

analisar a fundo o projeto. Disse que sempre gostou muito 

desse tema, sendo presidente da Casa da Criança, e 

participando e presidindo o CMDCA (Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente). Destacou que as crianças 
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foram ouvidas pela equipe que elaborou o projeto, 

contribuindo com o mesmo e finalizou parabenizando todos 

os envolvidos em sua elaboração. Em seguida usou a 

palavra o vereador Marcos Airton Morasco e disse que 

também não teve tempo necessário para analisar a 

matéria, pois que ganhou uma neta que não estava 

esperando, porém tudo terminou bem. Disse que estava na 

cidade de São Paulo e fez o que pode para chegar a tempo 

na sessão e participar desta importante votação. Finalizou 

destacando a confiança no trabalho da Secretária de 

Assistência Social, Dra. Vânia e parabenizando os 

envolvidos na elaboração do projeto. Em seguida usou a 

palavra o vereador Eder Rodrigues de Oliveira e disse que 

como professor acompanha as necessidades e dificuldades 

das crianças do município. Disse estar honrado de 

participar da votação desse projeto tão importante, finalizou 

parabenizando a todos os envolvidos na elaboração do 

mesmo. Em seguida o Presidente usou a palavra e 

parabenizou a todos os envolvidos pela elaboração do 

projeto. Em seguida o vereador José Pedro Ribeiro de 

Souza disse que a educação começa em casa. Finalizou 

parabenizando a todos que dedicam suas vidas a esse 

tema. Em seguida usou a palavra o vereador Paulo Afonso 

Alves Bianchini e disse que ser uma alegria participar 

dessa votação tão importante. Colocado o projeto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais 



38 
 

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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11ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

10ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 27 de fevereiro de 2020. 
 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2020 

(dois mil e vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, 

sede da Câmara Municipal, realizou-se a 10ª (décima) 

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, 

foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 028/2020, 

processo nº 057/2020, que institui o Plano Municipal para a 

infância e adolescência de Viradouro para os anos de 2020 

a 2030. Foi aprovado por unanimidade, o pedido para que 

o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. O 
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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


