ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2020, às 19 horas, reuniram-se os
Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião
Extaordinária, sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Após
declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores,
constatando-se a presença de todos. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei
nº. 2.043/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Concede gratificação a
servidores que especifica e dá outras providências”. Levado ao Plenário para
discussão o vereador Tarcísio Bertoldo informou que iria se abster da votação.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisese se manifestar o
Projeto de Lei foi aprovado 2º turno e redação final por 8 votos favoráveis e uma
abstenção. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.051/2020, de autoria
do Executivo Municipal, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento
de 2020 e dá outras providências”. Levado ao Plenário para discussão e não
havendo quem quisesse se manifestar fez-se a chamada nominal para votação
dos Senhores vereadores. Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os
vereadores: Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa
de Almeida, José Ronaldo de Araújo, Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo,
Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães.
Assim o Projeto de Lei foi aprovado em 2º turno e redação final por todos os
vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.052/2020, de autoria
do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 2.441, de 09 de dezembro
de 2019”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se
manifestar fez-se a chamada nominal para votação dos Senhores vereadores.
Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores: Dirlene Aparecida
Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, José Ronaldo de
Araújo, Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes
Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei foi
aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º turno e
redação final Projeto de Lei nº. 2.054/2020, de autoria do Executivo Municipal,

que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2020 e dá outras
providências”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse
se manifestar fez-se a chamada nominal para votação dos Senhores vereadores.
Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores: Dirlene Aparecida
Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, José Ronaldo de
Araújo, Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes
Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei foi
aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em turno único e
redação final Projeto de Lei nº. 2.055/2020, de autoria do Executivo Municipal,
que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2020 e dá outras
providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão.
Neste instante o vereador Tarcísio Bertoldo discorreu sobre a atual situação
vivenciada com relação à pandemia do coronavírus. O vereador manifestou seu
voto favorável ao Projeto e explicou sua finalidade. Finalizando sugeriu que se
aumentasse o investimento a fim de passar de dois respiradores para cinco, os
quais também poderão ser utilizados no tratamento de outras doenças. Em
seguida o vereador Zaino Gomes discorreu sobre a situação enfrentada e
parabenizou ao Prefeito Municipal Interino, Senhor Sebastião Torres Bueno, pela
preocupação com o Hospital Júlia Kubitschek. Finalizando pediu que a
população colaborasse cada vez mais a fim de resguardar a vida de todos.
Assumindo a palavra o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães também pediu
compreensão da população para que fiquem em suas casas e evitem sair nas
ruas. Continuando parabenizou ao Prefeito Municipal Interino pelas ações
implementadas e sugeriu que mesmo ofereça maior suporte aos profissionais
que estão atuando nas barreiras instadas na cidade, disponibilizando água e
instalando tenda no local. Finalizando discorreu sobre possíveis casos de
coronavírus na cidade. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem
quisesse se manifestar fez-se a chamada nominal para votação dos Senhores
vereadores. Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores:
Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida,
José Ronaldo de Araújo, Marlene da Costa Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci
Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o

Projeto de Lei foi aprovado em

turno único e redação final por todos os

vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº. 2.056/2020, de
autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 2.441, de 09 de
dezembro de 2019”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para
discussão. Não havendo quem quisesse se manifestar fez-se a chamada
nominal para votação dos Senhores vereadores. Responderam “Sim” pela
aprovação do Projeto os vereadores: Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio
de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, José Ronaldo de Araújo, Marlene da Costa
Silva, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente
Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em turno único
e redação final por todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar a Reunião
foi encerrada. A presente ATA será levada ao Plenário, e, se aprovada pela
maioria dos vereadores será publicada.
Sala de sessões, 25 de março de 2020.
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