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“ATA DA 09a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRANGI”.
Aos 15 (quinze) 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 09ª Sessão Extraordinária 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 09ª
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirangi, do dia 15 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 ao Vereador Fábio Cola de Lima que realizasse a leitura de
um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor Presidente anunciou as matérias que fariam parte
da Ordem do Dia: única discussão e votação ao Requerimento de Urgência Especial nº
10/2020 e aos Projetos de Lei nº 19, 20 e 21/2020. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor
1º Secretário que procedesse à leitura das matérias. Fez uso da palavra o Vereador Fabio
Cola de Lima que solicitou verbalmente a dispensa da leitura do projeto de lei nº 19/2020,
justificando que já havia sido lido em sessão anterior. O Senhor Presidente colocou em
única discussão e votação o Requerimento 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 colocou em
única discussão e votação o Requerimento de Urgência Especial n° 10/2020. 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 única discussão e
votação o Projeto de Lei n° 19/2020 que institui o Plano Municipal de Turismo em Pirangi.
Colocou-o em discussão. Como ninguém fez uso da palavra o Senhor Presidente declarou
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encerrada a fase de discussão e informou que conforme o Regimento Interno, os projetos
de lei para a aprovação e alteração de Plano Diretor deveriam ser deliberados por votação
nominal e maioria qualificada (2/3 dos membros da Câmara Municipal); dessa forma,
solicitou ao 1º Secretário que realizasse a chamada nominal para a fase de único turno de
votação, informando que cada vereador deveria declarar somente o voto, pelo fato de a fase
de discussão estar encerrada. O Senhor 1º Secretário realizou a chamada nominal dos
Vereadores e todos os presentes declaram seu voto favorável ao projeto. Dessa forma
terminada a votação nominal o Senhor Presidente declarou que o projeto foi aprovado por
unanimidade entre os presentes. O Senhor Presidente colocou em única discussão e
votação o Projeto de Lei n° 20/2020 sobre abertura de crédito de R$ 200.000,00 para setor
da saúde, destinados a folha de pagamento. Colocou-o em discussão. Como ninguém fez
uso da palavra o Senhor Presidente 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 única discussão e votação o Projeto de Lei
n° 21/2020 sobre abertura de crédito de R$ 151.000,00 para aquisição de gêneros
alimentícios e distribuição de kit alimentos para famílias dos alunos da creche, pré-escola e
fundamental. Colocou-o em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fábio Cola de Lima
que falou sobre o plano de trabalho, que havia sido repassado a ele pela Diretora da
Educação, para destinação do recurso e fez outras observações. O Senhor Presidente
informou que continuava em discussão. Como mais 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. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e deu por encerrada a 09ª
Sessão Extraordinária do dia 15 de maio de 2.020. Sala das sessões WALDOMIRO
ERNESTO SANTAMARIA, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2020.
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