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“ATA DA 07a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANGI”.
Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2020, na Sala das Sessões Waldomiro E.
Santamaria, situada na Avenida Sete de Setembro, n° 664, na Cidade de Pirangi, São
Paulo, reuniu-se esta Câmara Municipal sob a Presidência do Vereador SIDNEY ZÓSIMO
VIDOTTI, secretariado pelo Vereador LUIZ CARLOS DE MORAES JUNIOR, para a
realização da 07ª Sessão Ordinária do exercício de 2020. Após verificação, ficou
constatada a presença dos Senhores Vereadores:- ANGELA MARIA BUSNARDO,
DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO, FABIO COLA DE LIMA, JUAREZ
EDUARDO RIBEIRO, LUIZ CARLOS DE MORAES JÚNIOR, ROQUE DONIZETE
CÂMARA, RORIVALDO OTÁVIO DAS CHAGAS, e o Presidente SIDNEY ZÓSIMO
VIDOTTI. Ausente a Vereadora MARIA DE FÁTIMA LANFREDI DOS SANTOS
dispensada conforme Ato da Presidência nº 06/2020. Portanto, havendo número legal de
Vereadores e, invocando a proteção de Deus, O Senhor Presidente declarou aberta a 07ª
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirangi, do dia 12 de maio de 2020. O Senhor
Presidente convidou os Senhores Vereadores a ficaram de pé por um minuto em prol a paz
mundial e solicitou o Vereador Douglas França Aires Scardelato que realizasse a leitura de
um trecho da Bíblia Sagrada. Para o Expediente, o Senhor Presidente informou que se
encontravam presentes à Sessão

os seguintes Vereadores ANGELA MARIA

BUSNARDO, DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO, FABIO COLA DE LIMA,
JUAREZ EDUARDO RIBEIRO, LUIZ CARLOS DE MORAES JÚNIOR, ROQUE
DONIZETE CÂMARA, RORIVALDO OTÁVIO DAS CHAGAS, e o Presidente
SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI. Ausentes a Vereadora MARIA DE FÁTIMA LANFREDI
DOS SANTOS dispensada conforme Ato da Presidência nº 06/2020. O senhor Presidente
solicitou ao Senhor 1º Secretário, Luiz Carlos de Moraes Junior, que procedesse à leitura
da Ata da 06ª Sessão Ordinária realizada no dia 28 de abril de 2020. Fez uso da palavra o
Vereador Fábio Cola de Lima que requereu verbalmente a dispensa da leitura da referida
Ata, justificando que todos os vereadores possuíam cópia da mesma. O senhor Presidente
colocou em discussão o pedido verbal do Vereador. Como ninguém fez uso da palavra,
colocou-o em votação, os favoráveis permaneceram como estavam não houve
manifestações contrárias, foi aprovado por unanimidade entre os presentes. O Senhor
Presidente colocou em discussão a Ata da 06ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de
abril de 2020, como ninguém fez uso da palavra, colocou-a em votação, os favoráveis
permaneceram como estavam, não houve manifestações contrárias, foi aprovada por
unanimidade entre os presentes. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1ª Secretário que
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procedesse à leitura do Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Fábio Cola de Lima que
requereu verbalmente a dispensa da leitura dos Projetos de Lei Complementar nº 06 e
07/2020 e Projeto de Lei Legislativo nº 14/2020, justificando que já haviam sido lidos na
sessão ordinária anterior. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação o pedido
verbal do Vereador. Colocou-o em discussão. Como ninguém fez uso da palavra colocou-o
em votação, os favoráveis permaneceram como estavam, não houve manifestações
contrárias, foi aprovado por unanimidade entre os presentes. O Senhor Presidente solicitou
ao 1º Secretário que realizasse a leitura do restante das matérias. Terminada a leitura das
matérias o Senhor Presidente comunicou única discussão e votação para as Moções nº 01 e
02/2020. Portanto, o Senhor Presidente colocou em única discussão e votação a Moção n°.
01/2020, de autoria do Vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Colocou em discussão. Fez uso
da palavra o Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que externou seus sentimentos e agradeceu
o fato de a câmara ter podido realizar uma homenagem a Sra. Lúcia ainda em vida. O
Senhor Presidente informou que continuava em discussão. Como mais ninguém fez uso da
palavra, colocou-a em votação, os favoráveis permaneceram como estavam, não houve
manifestações contrárias. Foi aprovada por unanimidade entre os presentes. O Senhor
Presidente colocou em única discussão e votação a Moção n°. 02/2020, de autoria de todos
os Vereadores. Colocou em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Juarez Eduardo
Ribeiro que falou sobre a homenagem realizada e externou seus sentimentos aos familiares
em especial à Vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. O Senhor Presidente
informou que continuava em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fábio Cola de Lima
que também externou seus sentimentos à família e falou sobre a tristeza de não ser possível
velar os familiares em razão da pandemia. O Senhor Presidente informou que continuava
em discussão. Fez uso da palavra a Vereadora Angela Maria Busnardo que também
externou seus sentimentos à Vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos e a todos seus
familiares. O Senhor Presidente informou que continuava em discussão. Como mais
ninguém fez uso da palavra, colocou-a em votação, os favoráveis permaneceram como
estavam, não houve manifestações contrárias. Foi aprovada por unanimidade entre os
presentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que
apresentasse

as

correspondências

recebidas.

Terminada

a

apresentação

das

correspondências, o Senhor Presidente comunicou que: os Projetos de Lei nºs 16, 17, 18 e
19/2020, lidos na sessão, seriam encaminhados às comissões permanentes para emitirem
seus respectivos pareceres. Os Projetos de Lei Complementares nºs 06 e 07/2020 seriam
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apreciados em segunda discussão e votação na Ordem do Dia. O Projeto de Lei Legislativo
nº 14/2020 seria apreciado em única discussão e votação na Ordem do Dia. As Moções nºs
01 e 02/2020, aprovadas na sessão, a Presidência tomaria as devidas providências.
Terminada a apresentação do expediente, o Senhor Presidente informou que a palavra
estava livre. Fez uso da palavra o Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que parabenizou os
enfermeiros pelo Dia Internacional dos Profissionais da Enfermagem e falou sobre a
importância da profissão. Também fez críticas à audiência pública que seria realizada na
Casa da Cultura com a presença de trinta pessoas, haja vista que não foi autorizado pelo
Senhor Prefeito a realização de cultos religiosos com a presença de dez pessoas e sugeriu
que tal audiência fosse realizada via online. O Senhor Presidente disse que também havia
se surpreendido com a realização da audiência e que verificaria a situação a fim de dar uma
resposta as reinvindicações do vereador e também defendeu que deveria ser realizada via
online. O Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da palavra o
Vereador Fábio Cola de Lima que falou sobre a necessidade da audiência, destacando que
dificilmente participaria duas ou três pessoas, contudo, também defendeu que a audiência
fosse realizada virtualmente. Também falou sobre a possibilidade de todos os vereadores
realizarem uma moção de pesares ao Senhor Benedito Luiz Rigoto, que era muito
conhecido na cidade e também não pôde ser velado por muito tempo em virtude da
pandemia. Deixou ainda os parabéns aos profissionais da enfermagem que sempre atuam
na linha de frente assumindo riscos todos os dias. O Senhor Presidente informou que a
moção seria realizada para a próxima sessão e informou que a palavra estava livre. Fez uso
da palavra a Vereadora Angela Maria Busnardo que também criticou a realização da
audiência, defendendo que fosse realizada via online e também falou sobre a necessidade
de prevenção à dengue. O Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso
da palavra o Vereador Douglas França Aires Scardelato que parabenizou os enfermeiros
pelo seu dia destacando a importância da profissão e também externou seus sentimentos a
Vereadora Maria de Fátima e aos seus familiares pelo falecimento de seu esposo. O Senhor
Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da palavra o Vereador Rorivaldo
Otávio das Chagas que também parabenizou os enfermeiros e também externou seus
sentimentos a Vereadora Maria de Fátima pelo falecimento de seu esposo e também à
família da Senhora Lúcia Zonta Lazarini. O Senhor Presidente informou que a palavra
estava livre. Fez uso da palavra o Vereador Roque Donizete Câmara que parabenizou todos
os profissionais da saúde. O Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez
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uso da palavra o Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que solicitou verbalmente que não fosse
suspensa a sessão por dez minutos em respeito aos internautas. O Senhor Presidente
colocou em discussão o pedido verbal do Vereador. Como ninguém fez uso da palavra,
colocou-o em votação, os favoráveis permaneceram como estavam não houve
manifestações contrárias, foi aprovado por unanimidade entre os presentes. O Senhor
Presidente informou que a palavra continuava livre. Como mais ninguém fez uso da
palavra, encerrou o Expediente e deu início a Ordem do Dia, solicitando que ao 1º
Secretário que realizasse a verificação do quórum. O Senhor 01º Secretário realizou a
verificação do quórum e constou que estavam presentes à Ordem do Dia os seguintes
vereadores:-

ANGELA

MARIA

BUSNARDO,

DOUGLAS

FRANÇA

AIRES

SCARDELATO, FABIO COLA DE LIMA, JUAREZ EDUARDO RIBEIRO, LUIZ
CARLOS DE MORAES JÚNIOR, ROQUE DONIZETE CÂMARA, RORIVALDO
OTÁVIO DAS CHAGAS, SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI. Ausente a Vereadora MARIA
DE FÁTIMA LANFREDI DOS SANTOS dispensada conforme Ato da Presidência nº
06/2020. Portanto, verificado o quórum e havendo número legal de Vereadores, o Senhor
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia da 07ª Sessão Ordinária do dia 12 de maio de
2020 e comunicou segunda discussão e votação aos Projetos de Lei Complementar nºs 06 e
07/2020 e única discussão e votação ao Projeto de Lei Legislativo nº 14/2020. O Senhor
Presidente solicitou que o senhor Secretário procedesse a leitura das matérias. Fez uso da
palavra o Vereador Douglas França Aires Scardelato que solicitou a dispensa da leitura das
matérias que já haviam sido lidas em sessões anteriores. O Senhor Presidente colocou em
discussão o pedido Verbal. Como ninguém fez uso da palavra, colocou-o em votação, os
favoráveis permaneceram como estavam, não houve manifestações contrárias. Foi
aprovado por unanimidade entre os presentes. Portanto, o Senhor Presidente colocou em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2020 que revogava
dispositivos da lei Complementar n° 2571/2017. Colocou-o em discussão. Como ninguém
fez uso da palavra, colocou-o em votação, os favoráveis permaneceram como estavam, não
houve manifestações contrárias. Foi aprovado por unanimidade entre os presentes. O
Senhor Presidente colocou em segunda discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 07/2020 que dispõe sobre cumprimento do estágio probatório, como
condição para aquisição de estabilidade pelos servidores efetivos. Colocou-o em discussão.
Como ninguém fez uso da palavra, colocou-o em votação, os favoráveis permaneceram
como estavam, não houve manifestações contrárias. Foi aprovado por unanimidade entre
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os presentes. O Senhor Presidente colocou em única discussão e votação o Projeto de Lei
Legislativo nº 14/2020 que dava nova redação ao artigo 4º da Lei n. 2715, programa de
combate e prevenção ao mosquito da dengue. Colocou-o em discussão. Como ninguém fez
uso da palavra, colocou-o em votação, os favoráveis permaneceram como estavam, não
houve manifestações contrárias. Foi aprovado por unanimidade entre os presentes. O
Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da palavra o Vereador Luiz
Carlos de Moraes Junior que parabenizou os profissionais da enfermagem e endossou tudo
o que foi dito pelos demais vereadores sobre as moções de pesares. Também falou sobre os
protestos que vinham sendo realizados pelos caminhoneiros na cidade de São Paulo e sobre
a crise política que os entes e poderes estavam vivenciando. Falou sobre a saúde no Estado
de São Paulo que sempre esteve em colapso e fez críticas as atuações do Governador João
Dória, falando sobre a necessidade de limites e dosagens, pois, suas atuações causariam
colapsos na economia, deixando sua nota de repúdio a atuação do Governador João Dória.
Falou também sobre a atuação dos executivos municipais na tentativa de flexibilização,
inclusive em relação à liberação de academias com base em pareceres técnicos e os
consequentes impedimentos impostos pelo Ministério Público. Finalizou manifestando sua
indignação com a atual situação que causaria inclusive o fechamento de lojas em nossa
cidade. O Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da palavra o
Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que também criticou a presente situação e falou sobre as
corrupções que vinham sendo cometidas e parabenizou a atuações de prefeitos que vinham
lutando contra as medidas impostas pelo governo, mesmo sofrendo sérias consequências e
criticou as atuações do Governador que estava causando sérios danos à economia. O
Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da palavra o Vereador
Fábio Cola de Lima que também se manifestou em relação aos atuais acontecimentos,
criticando as atuações do governador, sugerindo que fossem analisadas as situações
individuais de cada município e falou sobre dúvidas em relação à obrigatoriedade de
atender os decretos federais e estaduais e sobre a atuação do ministério público e fez outras
considerações. O Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da
palavra o Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que destacou que todos tinham ciência da
seriedade da doença, contudo, era necessário analisar cada localidade individualmente e
procurar uma solução. O Senhor Presidente informou que a palavra estava livre e fez uso
da palavra dizendo que desde o inicio foi contra as atitudes do governador dizendo que as
mortes por fome seriam maiores do que a morte por Covid-19. O Senhor Presidente
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informou que a palavra estava livre. Como mais ninguém fez uso da palavra, o Senhor
Presidente convocou os senhores vereadores para a 08ª Sessão Extraordinária que seria
realizada logo após o término desta Sessão Ordinária para discussão e votação dos Projetos
de Lei nº 16, 17 e 18/2020. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente comunicou
que a próxima sessão seria realizada no dia 26 de maio de 2020, às 20:00hrs e deu por
encerrada a 07ª Sessão Ordinária do dia 12 de maio de 2.020. Sala das sessões
WALDOMIRO ERNESTO SANTAMARIA, aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2020.

LUIZ CARLOS DE MORAES JUNIOR
1° Secretário

SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI
Presidente

