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“ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANGI”.
Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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 13ª Sessão Ordinária do
exercício de 2020. Após verificação, ficou constatada a presença dos Senhores Vereadores:ANGELA MARIA BUSNARDO, , FABIO COLA DE LIMA, JUAREZ EDUARDO RIBEIRO,
LUIZ CARLOS DE MORAES JÚNIOR, MARIA DE FÁTIMA LANFREDI DOS SANTOS,
ROQUE DONIZETI CÂMARA, RORIVALDO OTÁVIO DAS CHAGAS, e o Presidente
SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI. Vereador DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO,
dispensado conforme Ato da Presidência nº 18/2020. Portanto, havendo número legal de
Vereadores e, invocando a proteção de Deus, O Senhor Presidente declarou aberta a 13ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Pirangi, do dia 08 de setembro de 2020 e em seguida foi
executado o Hino Nacional Brasileiro, após o Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores
a ficaram de pé por um minuto em prol a paz mundial e solicitou ao 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, FABIO COLA DE LIMA, JUAREZ EDUARDO RIBEIRO, LUIZ
CARLOS DE MORAES JÚNIOR, MARIA DE FÁTIMA LANFREDI DOS SANTOS, ROQUE
DONIZETI CÂMARA, RORIVALDO OTÁVIO DAS CHAGAS, e o Presidente SIDNEY
ZÓSIMO VIDOTTI. Vereador DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO, dispensado
conforme Ato da Presidência nº 18/2020. O senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário,
Luiz Carlos de Moraes Junior, que procedesse à leitura da Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada
no dia 25de agosto de 2020. Fez uso da palavra o Vereador Fabio Cola de Lima que requereu
verbalmente a dispensa da leitura da referida Ata, justificando que todos os vereadores possuíam
cópias 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 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de agosto 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. O Senhor Presidente
solicitou ao Senhor 1ª Secretário que procedesse à leitura do Expediente. Fez uso da palavra o
Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que requereu verbalmente a dispensa da leitura dos seguintes
projetos de lei: Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2020, Projeto de Lei
Complementar nº 09/2020 e Projeto de Lei Legislativo nº 18/2020, pois já haviam sido lidos em
sessões anteriores. O Presidente colocou o pedido 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. Na sequencia o senhor Presidente solicitou que o senhor
Secretário realizasse a leitura do restante das matérias. Terminada a leitura das matérias 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 31 e 32/2020 seriam encaminhados para as comissões permanentes para emissão de
pareceres; o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2020 seria apreciado em segundo
turno de discussão e votação na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Complementar nº 09/2020, seria
apreciado em primeiro turno de discussão e votação e o Projeto de Lei Legislativo nº 18/2020, seria
apreciado em único turno de discussão e votação na Ordem do Dia; Terminada a apresentação do
expediente, o Senhor Presidente informou que a palavra estava livre. Fez uso da palavra a
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Vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos que requereu verbalmente à Mesa nos termos
Regimentais, após ouvido o Douto Plenário, ao Senhor Prefeito Municipal, que juntamente com o
departamento responsável, realize melhorias nas canaletas de escoamento de águas pluviais
localizadas na Avenida Rodrigues Alves próximas aos números 1510 e 1602. O pedido se faz
necessário, pois, existe reivindicação de motoristas que trafegam diariamente pelo local que alegam
que após o recape da avenida, as canaletas ficaram profundas, e os veículos mais baixos sofrem
danos por se chocarem contra o asfalto. O Presidente colocou o requerimento verbal 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. Prosseguindo, o
senhor Presidente leu o ofício nº 65/2020, de autoria da Diretora Municipal de Educação e solicitou
o posicionamento dos vereadores sobre o assunto referente ao retorno das aulas presenciais no
município. Fez uso da palavra o vereador Juarez Eduardo Ribeiro que entende a necessidade de
retomada das aulas presenciais para o melhor aprendizado dos alunos. Mas afirmou que na sua
opinião o setor de educação deveria encaminhar um plano de trabalho quanto a retomada gradual
das aulas presenciais, mencionou todos os prejuízos causados com decisões antecipadas e
determinações do Governo do Estado para todos os municípios. Fez uso da palavra o Vereador
Luiz Carlos de Moraes Júnior que informou que na semana anterior aconteceu uma reunião com o
CODEVAR e que o mesmo acompanhou a diretora de educação do município, onde foi
apresentado o plano de trabalho do Governo do Estado e de algumas cidades da região, sendo que a
Diretora da Educação se posicionou contrária aos planos apresentados na ocasião. Prosseguiu
dizendo que era contrário à retomada das aulas, afirmou que na reunião os secretários dos
municípios e professores presentes foram contrários a retomada das aulas este ano. Na sequência
fez uso da palavra a Vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, que expos sua opinião como
educadora infantil referente ao comportamento das crianças durante aulas presenciais, e afirmou
que a pandemia está presente ainda no município e no Estado, com hospitais e UTIs com as
capacidades de atendimento comprometidas. E deixou sua opinião contrária ao retorno das aulas
presenciais neste exercício, por colocar a saúde das crianças em risco. Fez uso da palavra o
Vereador Juarez que afirmou que não era de conhecimento dos vereadores o assunto abordado pelo
Vereador Luiz Carlos, e frisou que seria importante que tivesse sido exposto o teor desta reunião no
ofício, e que diante o exposto pelo Vereador Luiz Carlos e Vereadora Fátima, se declarou contrário
a retomada das aulas neste final de exercício. Seguindo, o Vereador Fabio Cola de Lima usou a
palavra declarou que este assunto teria de ser abordado com os pais, juntamente com o setor de
educação, que não cabe ao Legislativo impor a retomada das aulas ou não, declarou ainda que o
município não possui UTI para o socorro do aumento de pessoas infectadas. A Vereadora Angela
Maria Busnardo deixou claro que neste ano não é viável a retomada as aulas, e declarou que o vírus
do Covid está circulando em nossa cidade. Seguindo o Vereador Rorivaldo O. das Chagas afirmou
que não se deve “bater de frente” com a ciência, e declarou que concordava com a opinião da
Vereadora Fatima Lanfredi. Declarou também que seria importante estudar a situação das crianças
carentes que não possuem equipamento adequado para acompanhar as aulas e que seria
conveniente se o Governador do Estado investisse em equipamentos para as crianças carentes.
Prosseguindo o Vereador Roque Donizeti Câmara fez uso da palavra e deixou sua opinião contrária
a retomada das aulas presenciais neste restante de ano letivo, e recomeçar em 2021 com as aulas
presenciais. Após todas as manifestações o senhor Presidente informou que seria feito ofício em
resposta ao pedido, declarando que os Vereadores se manifestaram contrários ao retorno das aulas
presenciais por unanimidade. Prosseguindo a sessão o Presidente informou que a palavra
continuava livre. Fez uso da palavra o Vereador Juarez Eduardo Ribeiro que solicitou a dispensa do
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intervalo em respeito aos internautas. O Presidente colocou o pedido 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. 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
Primeiro Secretário realizou a verificação do quórum e constou que estavam presentes à Ordem do
Dia os seguintes vereadores:- ANGELA MARIA BUSNARDO, FABIO COLA DE LIMA,
JUAREZ EDUARDO RIBEIRO, LUIZ CARLOS DE MORAES JÚNIOR, MARIA DE FÁTIMA
LANFREDI DOS SANTOS, ROQUE DONIZETI CÂMARA, RORIVALDO OTÁVIO DAS
CHAGAS, e o Presidente SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI. Vereador DOUGLAS FRANÇA AIRES
SCARDELATO dispensado conforme Ato da Presidência nº 18/2020. Portanto, verificado o
quórum e havendo número legal de Vereadores, o Senhor Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia da 13ª Sessão Ordinária do dia 08 de setembro de 2020 e comunicou as matérias que
constavam para a Ordem do Dia. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Secretário que realizasse a
leitura das matérias. Fez uso da palavra o Vereador Fabio Cola de Lima que solicitou verbalmente
a dispensa da leitura das matérias da pauta, pois já haviam sido lidas em sessões anteriores. 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. Portanto, o Senhor Presidente colocou em
segunda discussão e votação o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2020 (Revoga o
inciso I, do artigo 45 da Lei complementar nº 1701/2005, que se refere ao salário cônjuge).
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.
Dando continuidade à sessão, o senhor Presidente colocou em primeira discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar nº 09/2020. (Altera dispositivos da Lei Complementar n. 2569/2018,
Lei do banco de horas) Colocou-o em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Luiz Carlos de
Moraes Júnior que pediu vistas ao referido. O senhor presidente colocou em votação o pedido do
vereador, os favoráveis permaneceram como estavam, não houve manifestações contrárias. Foi
aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente informou que a emenda nº 01/2020 ao Projeto de
Lei Complementar nº 09/2020 teve sua tramitação prejudicada em consequência ao pedido de
vistas. O Senhor Presidente colocou em única discussão e votação o Projeto de Lei Legislativo nº
18/2020. (Reconhece pratica de atividade física como essenciais para a população). Colocou-o em
discussão. Fez uso da palavra os Vereadores Juarez Ribeiro e Fabio Cola que fizeram
considerações ao projeto de autoria do colegiado. O senhor Presidente colocou-o em votação, os
favoráveis permaneceram como estavam, não houve manifestações contrárias. Foi aprovado por
unanimidade. Por fim o senhor Presidente colocou em única discussão e votação a Emenda nº
01/2020 referente ao Projeto de Lei Legislativo nº 18/2020, 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. O Senhor Presidente informou
que a palavra estava livre. Fez uso da palavra o Vereador Fabio Cola de Lima abordou assunto
referente ao setembro verde e setembro amarelo. Seguindo a Vereadora Maria de Fátima Lanfredi
fez uso da palavra e relatou as experiências que a mesma viveu no decorrer deste exercício com a
doença de seu marido, afirmou estar muito feliz por ter a possibilidade de retornar às sessões
devido a mudança de fase do município, fase amarela. Como ninguém fez uso da palavra o Senhor
Presidente parabenizou a Vereadora Angela Maria Busnardo pela passagem de seu aniversário no
próximo dia 23/09/2020, informou ao Plenário para que todos analisassem o Ato da Presidencia
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referente às medidas de prevenção e propagação do vírus covid-19, após, convocou os senhores
vereadores para a 13ª Sessão Extraordinária que seria realizada logo após o termino da presente
sessão. Nada mais havendo a tratar, comunicou que a próxima sessão ordinária seria realizada no
dia 22 de setembro de 2020, às 20:00hrs e encerrou a 13ª Sessão Ordinária do dia 08 de setembro
de 2.020. Sala das sessões WALDOMIRO ERNESTO SANTAMARIA, aos 08 (oito) de setembro
de 2020.

LUIZ CARLOS DE MORAES JUNIOR
1° Secretário

SIDNEY ZÓSIMO VIDOTTI
Presidente

