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08ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

01ª Sessão Ordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, 17 de fevereiro de 2020. 
 

 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois 

mil e vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

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

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

"Porque andamos por fé e não por vista. 

(2 Corinthians 5, 7 ). Em seguida o Presidente declarou 

aberta a sessão sob a proteção de Deus. No expediente do 

dia foram apresentadas as atas das sessões realizadas em 

02, 12 e 18 de dezembro de 2019, e 02 e 14 de janeiro de 
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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 023, 024, 025 e 026 de 2020. Em 

seguida foram apresentados e colocados a disposição dos 

vereadores o balancete do Poder Executivo referente aos 

meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Em 

seguida foram apresentados e incluídos na Ordem do Dia 

os projetos de Decreto Legislativo nº 001 e 002 de 2020. 

Em seguida foi apresentado e colocado a disposição dos 

vereadores o balancete do Poder Legislativo referente ao 

mês de dezembro de 2019. Em seguida foi apresentada a 

Moção nº 001/2020, de autoria do vereador Marcos Airton 

Morasco, de Aplausos ao Senhor Wilson Vioti Júnior, pela 

doação de um veículo zero quilometro à APAE de 

Viradouro. Colocada a Moção em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi apresentada a 

Moção nº 002/2020, de autoria do vereador Erney Antônio 

de Paula, de Aplausos aos profissionais e datas 

comemorativas do mês de fevereiro. Colocada a Moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi apresentada a Moção nº 003/2020, de autoria 

do vereador Eder Rodrigues de Oliveira de Aplausos ao 

PAF (Programa Atleta do Futuro). Colocada a Moção em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência foi apresentada indicação de autoria do vereador 
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Marcos Airton Morasco, onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja concedido adicional de insalubridade a 

Assistentes Sociais que trabalham na Secretaria Municipal 

de Saúde. Em seguida foi apresentada indicação de autoria 

do vereador Edson Luiz Maria Tavares, onde indica ao 

Prefeito Municipal implantação de estacionamento 45º em 

trecho da Avenida João Gibran. Em seguida foram 

apresentadas duas indicações de autoria do vereador 

Erney Antônio de Paula onde indica ao Prefeito Municipal 

que seja criada a semana de palestras de combate as 

drogas e também que seja realizado casamento 

comunitário no município. Em seguida foi apresentada 

indicação de autoria do vereador Eder Rodrigues de 

Oliveira onde indica ao Prefeito Municipal que seja 

concedida a isenção de IPTU a pacientes com 

imunodeficiência adquirida e neoplasia. Em seguida o 

Presidente suspendeu a sessão, para explanação do 

Diretor do Saneamento Ambiental de Viradouro com 

referencia a instalação de sistema de energia fotovoltaica 

na autarquia. Reiniciada a sessão, e iniciada a palavra 

livre, o vereador Erney Antônio de Paula exibiu um vídeo 

onde Deputados Federais discutiam sobre projeto de lei 

onde seria autorizado o casamento entre irmãos, pais e 

filhos, bem como a poligamia. Finalizou dizendo que não há 

o que comentar sobre vídeo. Iniciada a Ordem do Dia, foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, 
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processo nº 037/2020, de autoria do vereador José Gibran, 

que concede ao Senhor Miguel Rodrigues da Silva a 

Medalha de Mérito Cultural Viradourense. 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 

Decreto Legislativo nº 002/2020, processo nº 038/2020, de 

autoria do vereador José Gibran, que concede ao Senhor 

Miguel Rodrigues da Silva o Título de Cidadão 

Viradourense. 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 024/2020, 

processo nº 040/2020, que autoriza o município de 

Viradouro a firmar Termo de Fomento com a Associação 

Gestão Cultural no Interior Paulista. 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 foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 025/2020, processo nº 041/2020, que 

altera a lei Municipal nº 3490, de 05 de junho de 2018. Foi 
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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 foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 026/2020, processo nº 042/2020, 

autoriza o município de Viradouro a Firmar Convênio com o 

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro 

Victório Cardassi - IMESBVC, visando a concessão de 

bolsas de estudos para servidores e parentes dos 

servidores públicos municipais efetivos do município de 

Viradouro que especifica e dá outras providências. 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 a vereadora Paula 

Mendes Guiselini parabenizou a administração pelo projeto. 

Em seguida questionou como seria o critério que 

determinaria a porcentagem de desconto concedido pela 

faculdade. Em seguida foi informada de que são critérios 

próprios do Regimento Interno da faculdade. Colocado o 

projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

023/2020, processo nº 039/2020, que autoriza o município 



31 
 

de Viradouro a ceder servidores, veículos e demais itens a 

Justiça Eleitoral - Eleições municipais de 2020 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 o 

Presidente exibiu um vídeo do Deputado Federal Rafael 

Silva, de Ribeirão Preto que acabava de tomar posse no 

cargo. Disse estar muito feliz, pois será mais uma força 

para Viradouro em Brasília. 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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09ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro, 

08ª Sessão Extraordinária, do 4º ano da 

17ª Legislatura, em 17 de fevereiro de 2020. 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois 

mil e vinte), no edifício Salvador Lopes Fernandes, sede da 

Câmara Municipal, realizou-se a 08ª (oitava) 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 20h15min (vinte horas e quinze 

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 024/2020, processo nº 

040/2020, que autoriza o município de Viradouro a firmar 

Termo de Fomento com a Associação Gestão Cultural no 

Interior Paulista. Foi aprovado por unanimidade o pedido 
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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 foi apresentado o Projeto de Lei do Executivo nº 

025/2020, processo nº 041/2020, que altera a lei Municipal 

nº 3490, de 05 de junho de 2018. 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 foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 026/2020, processo nº 042/2020, 

autoriza o município de Viradouro a Firmar Convênio com o 

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro 

Victório Cardassi - IMESBVC, visando a concessão de 

bolsas de estudos para servidores e parentes dos 

servidores públicos municipais efetivos do município de 

Viradouro que especifica e dá outras providências. 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 
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por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 

Lei do Executivo nº 023/2020, processo nº 039/2020, que 

autoriza o município de Viradouro a ceder servidores, 

veículos e demais itens a Justiça Eleitoral - Eleições 

municipais de 2020 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 


