
 

 

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

 
 
 
Aos nove dias do mês de outubro de 2019, 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. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de 

vinte e cinco de setembro de dois mil e dezenove, que levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi aprovada por todos 

os vereadores. Logo após fez-se leitura do Despacho 008/2019. Em 2º turno e 

redação final, Projeto de Lei nº. 2.017/2019, de autoria do Executivo Municipal, 

que Autoriza a aberutura de crédito Especial no Orçamento de 2019 e dá outras 

providencias. Levado ao Plenário para discussão, e não havendo quem 

quisesse se manifestar fez-se a chamada nominal para votação dos Senhores 

vereadores. Respoderam “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 1º turno Projeto de Lei nº. 2.016/2019, de autoria do Executivo 

Municipal, que Institui o programa de apoio à geração de emprego para jovens 

e da outras providencias. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para 

discussão. Neste instante o vereador Tarcísio Bertoldo destacou que o Projeto 

em discussão havia sido protocolado na câmara no dia 11 de setembro de 

2019, data em que o veto oposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de sua 

autoria para 1º emprego, ainda não tinha sido apreciado. Continuando o 

vereador realizou comparações entre o Projeto de sua autoria que havia sido 

vetado pelo Prefeito e o Projeto em discussão. O vereador mencionou alguns 

pontos desfavoráveis do atual Projeto como a não inclusão do artigo que previa 

porcentagem de vagas nos Processos Seletivos da Prefeitura para os jovens do 



 

primeiro emprego, uma vez que muitas vezes tais processos usam para seleção 

dos candidatos o critério de pontuação por títulos. Finalizando o vereador 

afirmou que os jovens mereciam mais do que estava sendo proposto. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar o 

Projeto foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto 

de Lei nº. 2.022/2019, de autoria do Executivo Municipal, que Institui o domicílio 

eletrônico do contribuinte – DEC, para todas as pessoas físicas e jurídicas e da 

outras providencias. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para 

discussão. Não havendo discussão 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 1º turno por todos os 

vereadores. Continuando fez-se leitura da Moção de aplausos  nº 009/2019, de 

autoria dos vereadores Dirlene Aparecida Tomaz e Valdeci Silva. Levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Moção 

foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez- se leitura das Indicações 

nº 077 e 078/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levadas ao Plenário 

para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo discorreu sobre a Indicação nº 

077/2019, parabenizou ao vereador Valdeci pela reivindicação e mencionou 

ofícios encaminhados à Deputados no ano de 2017 e 2018, solicitando a 

instalação de Posto Policial nos Distritos de Conceição de Piracicaba e Padre 

Pinto.  Em seguida o vereador Zaino Gomes parabenizou ao vereador Vadeci 

pelas Indicações, destacou a importancias das mesmas e informou que em 

conversa com o Prefeito Municipal Interino, ocorrida na semana anterior, o 

mesmo lhe informou que havia comparecido à Assembleia Legislativa, onde 

realizou reivindicações relacionadas aos Postos Policiais nos Distritos da 

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

manifestar as Indicações foram aprovada por todos os vereadores. Logo após 

fez-se leitura das Indicações nº 079 e 080/2019, de autoria do vereador Hugo 

Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Hugo 



 

Justificou verbalmente as Indicações destacando a importancia das mesmas. 

Logo após o vereador Zaino frisou a relevancia das indicações e afirmou 

esperar que o Executivo efetive as mesmas, proporcionando conforto à 

população e gerando empregos. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Prosseguindo fez-se leitura das Indicações nº 081 e 082/2019, de 

autoria do vereador Tayrone Aracanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para 

discussão e  não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram 

aprovadas por todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 

083/2019, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a 

Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte foi 

concedido o uso da Tribuna, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar 

ao vereador Zaino Gomes Martins, para falar sobre as estradas rurais do 

município. Usando a Tribuna o vereador manifestou sua satisfação pelo fato do 

Prefeito Municipal Interino ter atendido uma Indicação de sua autoria 

contratando empresa terceirizada para realizar obras nas estradas rurais do 

município. O vereador desejou que a prática inicializada continue pelos 

próximos 4 ou 5 anos a fim de solucionar alguns problemas sérios existentes 

nas estradas rurais da cidade. Neste instante o vereador Valdeci Silva 

parabenizou ao vereador Zaino pela indicação realizada e ao Prefeito Sebastião 

Torres Bueno pela efetivação da mesma, destacando os benefícios de ter 

estradas em boas condições de rodagem. Discorreu tambem sobre o assunto o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães  o qual congratulou ao vereador Valdeci 

e ao Prefeito pela Indicação e serviço realizado e destacou  as obras que estão 

sendo realizadas nas estrasas rurais do município. 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, 09 de outubro de 2019. 
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