
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2019, às 16 horas, reuniram-se os 

senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Sessão 

Extraordinária, sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, 

conforme convocação de 25 de outubro de 2019. Após declarar abertos os 

trabalhos, foi solicitada a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a 

presença de todos. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº. 

2.028/2019, de autoria do Executivo Municipal, que Autoriza a abertura de 

crédito especial e dá outras providências. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Neste instante o vereador Zaino Gomes Martins 

manifestou sua satisfação pela votação do Projeto e parabenizou ao Prefeito 

Interino, Senhor Sebastião Torres Bueno, pela aquisição da área, a qual irá 

beneficiar toda a população e enriquecer o patrimônio da cidade. Em seguida o 

vereador Valdeci Silva parabenizou ao Prefeito e mencionou possibilidade do 

local vir a ser um novo cartão postal da cidade. Logo após o vereador Tarcísio 

Bertoldo destacou os benefícios do Centro Educacional Esportivo e Cultural 

para a cidade, evidenciando a importância do Projeto. Na oportunidade pediu 

ao Presidente Tayrone que em momento oportuno solicitasse ao Executivo 

cópia do laudo de avaliação do imóvel acompanhado da ART do engenheiro 

responsável. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar, o Projeto foi colocado em votação. Feita a chamada nominal 

responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores, Dirlene 

Aparecida Tomaz, Edivaldo Antonio 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. Encerrada a pauta e nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada. A presente Ata será levada ao Plenário para discussão, e, se 

aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de sessões, 29 de outubro de 2019. 
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