ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Aos dois dias do mês de setembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se os
Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião Ordinária,
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. Neste instante o Presidente Tayrone solicitou um minuto de silêncio em
razão do falecimento do ex-presidente desta Casa, Senhor José Luiz de Araújo.
Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de dezenove de agosto
de dois mil e vinte, que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem
quisesse se manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. Na ocasião fez-se
tambem um minuto de silencio em razão do falecimento do ex-prefeito do
município, Senhor Pedro Theodolino da Silva. Em 1º turno Projeto de Lei nº.
2.075/2020, de autoria do vereador Zaino Gomes Martins que “Dispõe sobre a
criação da Semana Municipal de Incentivo a Preservação do Meio Ambiente no
Município de Rio Piracicaba e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi
levado ao Plenário para discussão. Neste momento o vereador Zaino discorreu
sobre o Projeto de Lei apresentado. Falou também da necessidade de
preservação do meio ambiente e sobre proposições apresentadas por colegas
vereadores que também beneficiam o meio ambiente. O vereador destacou o
desejo de que o Executivo efetive a Semana Municipal do Meio Ambiente visto os
inúmeros benefícios da mesma para toda a população. Continuando destacou os
94 anos comemorados pelo Instituto São Rafael, da cidade de Belo Horizonte, o
qual é um dos principais centros de referência em atendimento especializado a
pessoas com deficiência visual. O vereador Zaino discorreu sobre o local e
parabenizou ao Estado pela manutenção da instituição até os dias atuais.
Finalizando ressaltou a importância do Instituto para os deficientes visuais,
parabenizou à diretoria da instituição e destacou a necessidade dos governantes
terem maior respeito pela luta dos deficientes. Assumindo a palavra o Presidente
Tayrone Arcanjo Guimarães manifestou seu voto favorável ao Projeto e ressaltou
a importância de envolver as escolas para maior concientização quanto a

preservação do meio ambiente. Logo após o vereador Valdeci Silva parabenizou
ao vereador Zaino pelo Projeto apresentado, destacou a relevância do mesmo e
discorreu sobre o Instituto São Rafael. Discorreram tambem sobre o assunto o
vereador Zaino e o Presidente Tayrone. Momento seguinte o vereador Tarcísio
Bertoldo parabenizou ao vereador Zaino pelo Projeto de Lei e discorreu sobre
outras matérias aprovadas na câmara que também buscam a preservação do
meio ambiente. Finalizando desejou que a Semana do Meio Ambiente realmente
aconteça na cidade, envolvendo todas as comunidades e as escolas.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar o
Projeto de Lei foi colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por todos os
vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº. 2.071/2020, de
autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, que “Denomina bairro no
município de Rio Piracicaba e dá outras providencias”. Após a leitura o Projeto foi
levado ao Plenário para discussão. Não havendo quem quisesse se manifestar, o
Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em turno único e redação final
por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº.
2.072/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, que “Denomina
bairro no município de Rio Piracicaba e dá outras providencias”. Após a leitura o
Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Não havendo quem quisesse se
manifestar, o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em turno único e
redação final por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de
Lei nº. 2.073/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, que
“Denomina bairro no município de Rio Piracicaba e dá outras providencias”. Após
a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Não havendo quem
quisesse se manifestar, o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em
turno único e redação final por todos os vereadores. Em turno único e redação
final Projeto de Lei nº. 2.074/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo
Guimarães, que “Denomina bairro no município de Rio Piracicaba e dá outras
providencias”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão.
Neste instante o vereador Tarcísio Bertoldo destacou instruções contidas no
artigos terceiros dos Projetos 2.071 a 2.074/2020 e solicitou ao Executivo que
promova a instalação das placas indicativas contendo a nomenclatura dos citados

locais. Na oportunidade mencionou Projeto de sua autoria que denominou as ruas
do bairro Piracicaba, ressaltando porém, que ainda não foram instaladas no local
as placas com as devidas nomenclaturas. Assumindo a palavra o Presidente
Tayrone Arcanjo Guimarães afirmou que o intuito de denominar os bairros era
para a confecção das placas indicativas necessárias. Finalizando destacou a
importância das aludidas placas a fim de facilitar a localização dos diversos
pontos da cidade. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse
se manifestar, o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em turno único
e redação final por todos os vereadores. Nada a 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, 02 de setembro de 2020.
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