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“ATA DA 08a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANGI”.
Aos 26 (vinte e seis) 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 08ª 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 08ª
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirangi, do dia 26 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 Juarez Eduardo Ribeiro 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 07ª Sessão Ordinária realizada no dia 12 de maio de 2020, Ata da 08ª Sessão
Extraordinária, realizada no dia 12 de maio de 2020 e da Ata da 09ª Sessão Extraordinária,
realizada no dia 15 de maio de 2020. Fez uso da palavra o Vereador Fábio Cola de Lima
que requereu verbalmente a dispensa da leitura das referidas Atas, justificando que todos
os vereadores possuíam cópias das mesmas. 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
07ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2020, como ninguém fez uso da
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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 discussão a Ata da 08ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 12 de
maio 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 colocou em discussão a Ata da 09ª
Sessão Extraordinária, realizada no dia 15 de maio 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 procedesse à leitura do Expediente.
Terminada a leitura das matérias o Senhor Presidente comunicou única discussão e votação
o Requerimento n° 11/2020 e as Moções nº 03 e 04/2020. Portanto, o Senhor Presidente
colocou em única discussão e votação o Requerimento n° 11/2020, de autoria do Vereador
Juarez Eduardo Ribeiro. Colocou em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Luiz Carlos
de Moraes Junior que informou ser favorável ao requerimento, contudo, para implantação
de tal benefício teria que ser obedecido o prazo de até 04 de abril, imposto pela lei
eleitoral. Fez uso da palavra o autor do requerimento que informou que o requerimento
havia sido redigido pelo jurídico e que caso as eleições fossem adiadas ainda haveria
tempo para implantação do benefício. 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° 03/2020, de autoria da Vereadora Angela Maria Busnardo e Vereador
Juarez Eduardo Ribeiro. Colocou em discussão. 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 colocou em única discussão e votação a Moção n° 04/2020, de autoria do
Vereador Fábio Cola de Lima e subscrito por todos os demais vereadores. Colocou em
discussão. 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º
Secretário que apresentasse as correspondências recebidas. Terminada a apresentação das
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correspondências, o Senhor Presidente comunicou que: os Projetos de Lei nºs 22 e
23/2020, lidos na sessão seriam encaminhados às comissões permanentes para emitirem
seus respectivos pareceres. O Requerimento nº 11/2020 aprovado na sessão seria
encaminhado ao senhor Prefeito Municipal para que fossem tomadas as devidas
providências. 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 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. Fez uso da
palavra o Vereador Luiz Carlos de Moraes Junior que prestou alguns esclarecimentos sobre
o combate a pandemia e informou sobre reunião realizada com todos os Prefeitos do
Estado sobre flexibilização da quarentena, sendo que cada município deveria apresentar
seu planejamento levando em conta as situações específicas. Falou sobre ordem recente do
Ministério Público sobre o fechamento de todos os salões de cabelereiros em razão de
denúncias, a qual se não fosse cumprida, o executivo e os comerciantes sofreriam sérias
consequências e fez outras considerações sobre críticas infundadas que vinham sendo
realizadas e sobre as regras da quarentena. 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 08ª Sessão
Ordinária do dia 26 de maio de 2020 e comunicou que não constavam matérias a serem
apreciadas na Ordem do Dia da sessão. O Senhor Presidente informou que a palavra
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continuava livre. Como mais ninguém fez uso da palavra e a nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente comunicou que a próxima sessão seria realizada no dia 09 de junho de
2020, às 20:00hrs e deu por encerrada a 08ª Sessão Ordinária do dia 26 de maio de 2.020.
Sala das sessões WALDOMIRO ERNESTO SANTAMARIA, aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de maio de 2020.

LUIZ CARLOS DE MORAES JUNIOR
1° Secretário

SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI
Presidente

