
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO 2019. 

 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove 

horas, reuniram-se os senhores vereadores no Plenário da Câmara Municipal, 

em Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Após declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos 

Senhores vereadores, constatando-se a ausência do vereador José Ronaldo 

de Araújo e a presença dos demais vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da 

Ata da Reunião Ordinária de vinte e seis de junho de dois mil e dezenove. 

Levada ao Plenário para discussão o vereador Dimas Fernandes questionou se 

o vereador José Ronaldo havia justificado motivo de sua ausência. Em 

resposta o Presidente Tayrone afirmou que até o presente momento não havia 

justificativa apresentada. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em 2° 

turno e redação final, Projeto de Lei n°.1.998/2019, de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara que “Dispõe sobre o Estágio de Estudantes no âmbito do Poder 

Legislativo no Município de Rio Piracicaba-MG, e dá outras Providências”. 

Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar o Projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em 1º 

turno, Projeto de Lei nº. 2.000/2019, de autoria do Executivo Municipal que 

Dispõe sobre o programa de acolhimento familiar provisório de crianças e 

adolescentes, denominado Famílias Acolhedoras neste município de Rio 

Piracicaba e dá outras providências. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado por todos os 

vereadores presentes. Em 1º turno, Projeto de Lei nº. 2.001/2019, de autoria do 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães que “Dispõe sobre a proibição no 

município de Rio Piracicaba, de pessoas utilizando capacetes ou qualquer tipo 

de cobertura que oculte a face, quando do ingresso e permanência nos 

estabelecimentos comerciais, agencias bancárias e repartições públicas e 

privadas, e da outras providências”. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado por todos os 

vereadores presentes. Momento seguinte fez-se leitura da Indicação n° 



051/2019, de autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a 

Indicação foi aprovada por todos os vereadores presentes. Ato contínuo fez-se 

leitura das Indicações n°s 052 e 053/2019, de autoria do vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores presentes. Logo após fez-se leitura da Indicação n° 054/2019, de 

autoria do vereador José Ronaldo de Araújo. Levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores presentes. Prosseguindo fez-se leitura da 

Indicação n° 055/2019, de autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. 

Levada ao Plenário para discussão o vereador Hugo justificou verbalmente sua 

proposição, destacando a importância da mesma. Prosseguindo a discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos 

os vereadores presentes. Ato contínuo foi concedido ao vereador Tarcísio 

Bertoldo, o uso da Tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar n° 

018/2019, para discorrer sobre Campanha do Agasalho. Usando a tribuna, o 

vereador Tarcísio destacou quedas na temperatura ocorrida nos últimos dias, 

provocando inclusive mortes de desabrigados na cidade de São Paulo. O 

vereador destacou ainda elevado número de desabrigados na cidade de Belo 

Horizonte e informou que no Rio de Janeiro, a Defesa Civil está promovendo 

campanha para arrecadar agasalhos e alimentos. Diante do exposto sugeriu à 

Defesa Civil do Município de Rio Piracicaba que promovesse uma campanha 

para arrecadação de agasalhos na cidade, para suprir as necessidades das 

famílias e pessoas carentes. Finalizando pediu aos colegas vereadores, ao 

publico presente, e a toda população que doassem roupas, calçados, 

agasalhos e cobertas, em bom estado de conservação. Momento seguinte foi 

realizada a entrega do Certificado de Moção de Aplausos, de autoria do 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães, à Senhora Maria das Graças Oliveira, 

em reconhecimento ao lançamento do seu 2º livro de Culinária, intitulado 

“Pimenta, História, Saúde e Sabor”. Após receber a homenagem a Senhora 

Maria das Graças agradeceu ao Presidente, demais vereadores, publico e 



familiares presentes, ressaltando sua felicidade pela homenagem recebida. 

Também usaram a palavra e parabenizaram a Senhora Maria das Graças, os 

vereadores Zaino Gomes Martins, Tarcísio Bertoldo e o Presidente Tayrone 

Arcanjo Guimarães que parabenizou e destacou o merecimento da 

homenageada. Momento seguinte o Presidente pediu a todos que fizessem 1 

minuto de silencio, face ao falecimento do ex-vereador Manoel Francisco 

Quaresma. Finalizada a Pauta constatou-se ainda a ausência da José Ronaldo 

de Araújo. Nada mais havendo a se tratar a Reunião foi encerrada. A presente 

ATA será levada ao Plenário, e, se aprovada pela maioria dos vereadores será 

publicada.                                                               

Sala de Sessões, 10 de Julho de 2019. 
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