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12ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

02ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 02 de março de 2020. 
 

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

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 02ª (segunda) Sessão 

Ordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da Câmara 

Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores Eder 

Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney Antônio de 

Paula, 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, 

Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes Gestal, 

Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo Costa e 

Paulo Renato Zamariolli, às 20h15min (vinte 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: "Então dirá o Rei aos que estiverem à 

sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino que vos está preparado desde a 

fundação do mundo." (Mateus 25, 34). Em seguida o 

Presidente declarou aberta a sessão sob a proteção de 
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Deus. No expediente do dia foram apresentadas as atas 

das sessões realizadas em 17 e 27 de fevereiro de 2020. 

Colocadas as atas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, foram 

apresentados e incluídos na Ordem do Dia, os projetos de 

Lei do Executivo nº 027, 029 e 030 de 2020. Em seguida foi 

apresentado e colocado a disposição dos vereadores o 

Relatório do Controle Interno do Poder Executivo referente 

ao 3º quadrimestre de 2019. Na sequência foi apresentada 

a Moção nº 004/2020, de autoria do vereador Erney 

Antônio de Paula, de Aplausos aos profissionais e datas 

comemorativas do mês de março. Colocada a Moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentado o Requerimento nº 001/2020, de 

autoria do vereador Erney Antônio de Paula, de 

Congratulações a família Mantovani, pelos 75 anos da 

tomada de Monte Castelo, na qual participou o 

viradourense Osvaldo Mantovani. Colocado o requerimento 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foram apresentadas duas indicações de autoria 

do vereador Eder Rodrigues de Oliveira, onde indica ao 

Prefeito Municipal que seja mantido um médico pediatra no 

Pronto Socorro Municipal e que seja reformada a quadra 

Dilson de Castro localizada no N.I.M.E.F. José Rodrigues 

Bento. Iniciada a palavra livre, o vereador Erney Antônio de 

Paula exibiu um fotos do Pracinha Osvaldo Mantovani, 
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prestando homenagem pelos 75 anos da tomada de Monte 

Castelo. Na sequência usou a palavra o vereador José 

Gibran parabenizou o vereador Erney Antônio de Paula 

pela lembrança da tomada de Monte Castelo e do senhor 

Osvaldo Mantovani. Finalizou dizendo que teve a honra de 

participar da entrega de uma Comenda ao senhor Osvaldo 

Mantovani e parabenizando todas as mulheres do 

município pela proximidade do dia internacional das 

mulheres. Iniciada a Ordem do Dia, foi apresentado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 029/2020, processo nº 

058/2020, que dispõe sobre a alteração da carga horária e 

requisitos do cargo de Procurador Jurídico II. Foi aprovado 

por unanimidade o pedido para que o projeto 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. Em seguida o Presidente informou que o 

Projeto de Lei do Executivo nº 030/2020 foi retirado de 

pauta e convocou os vereadores para discussão e votação 

do mesmo em Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 

05 de março às 18h00min. O vereador Edson Luiz Maria 

Tavares usou a palavra pela ordem de disse que o projeto 

que foi retirado é de grande importância, porém faltam 

relatórios do custo do financiamento, bem como da 

capacidade de que o Saneamento Ambiental de Viradouro 
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tenha capacidade de arcar com o mesmo. Em seguida foi 

apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 027/2020, 

processo nº 056/2020, que institui o Conselho Municipal de 

Cultura 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. Iniciada a palavra livre para explicações 

pessoais a vereadora Paula Mendes Guiselini se referindo 

ao Projeto de Lei do Executivo nº 030/2020 disse não ver 

urgência no projeto e sugeriu marcar uma reunião entre o 

Prefeito e Diretor do SAV com os vereadores, afim de que 

as dúvidas sejam esclarecidas. Disse ainda que talvez não 

esteja na cidade na data em que a sessão foi convocada. 

Em seguida o Presidente disse que a sessão fica mantida 

para o dia 05 de março do corrente ano. 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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13ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

11ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, em 02 de março de 2020. 

 

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

vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 11ª (décima primeira) 

Sessão Extraordinária, do quarto ano da 17ª legislatura da 

Câmara Municipal de Viradouro. Presentes os vereadores 

Eder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Erney 

Antônio de Paula, 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, Lucas Henrique Nunes, Flávio Luiz Baião Pontes 

Gestal, Valéria de Fátima Bidóia Valverde, Diogo Ricardo 

Costa e Paulo Renato Zamariolli, às 21h00min (vinte e 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 do Executivo nº 029/2020, processo nº 

058/2020, que dispõe sobre a alteração da carga horária e 

requisitos do cargo de Procurador Jurídico II. Foi aprovado 

por unanimidade o pedido para que o projeto tramite em 
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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. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 027/2020, processo nº 056/2020, que 

institui o Conselho Municipal de Cultura 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. 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 


