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

 

 

Aos onze dias do mês de setembro 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 oito de agosto 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 Ofício nº 

139/2019 e dos relatórios finais referentes às CPI’s nº 002 e 003/2019. Em 1º 

turno, Projeto de Lei nº. 2.005/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo 

que “Institui no município de Rio Piracicaba o março Laranja, mês de 

prevenção e combate ao bullying escolar”. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Neste momento o vereador Tarcísio Bertoldo 

discorreu sobre o Projeto, destacando sua importância e finalidade. Em 

seguida o vereador Valdeci Silva parabenizou ao vereador Tarcísio pelo Projeto 

apresentado visto sua importância para proteção das crianças.  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. 

2.006/2019, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães que Dispõe 

sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura, Pecuária e 

Sustentabilidade no Município de Rio Piracicaba e dá outras providencias. 

Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o 

Presidente Tayrone discorreu sobre o Projeto destacando seu propósito de unir 

e incentivar os agricultores e pecuaristas do município. Logo após o vereador 

Valdeci Silva parabenizou ao Presidente Tayrone pelo Projeto e discorreu 

sobre o agronegócio. Ato contínuo o vereador Zaino também parabenizou ao 

vereador Tarcísio e ao Presidente Tayrone e destacou a importância dos 

Projetos apresentados pelos mesmos. Ainda discorreu sobre o assunto o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães e o Senhor Dimas Fernandes. 



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

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

redação final Projeto de Lei nº. 2.013/2019, de autoria do Executivo Municipal, 

que Dispõe sobre a Política dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras 

providencias. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão, e 

não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado em turno único e 

redação final por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto 

de Lei nº. 2.015/2019, de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe sobre a 

criação do programa municipal de incentivo è educação, esporte e cultura. 

Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Ato contínuo o 

vereador Tarcísio Bertoldo destacou a excelência do Projeto e apresentou 

questionamentos relacionados a alguns artigos do mesmo, notadamente 

quanto à disponibilização de transporte para que os alunos dos Distritos de 

Conceição de Piracicaba e Padre Pinto possam participar do curso pré-

vestibular e preparatório de ingresso no ensino superior e sobre participação 

dos alunos do Distrito de Conceição de Piracicaba nas aulas de dança, teatro, 

música, artes marciais e demais modalidades esportivas, visto que no referido 

Distrito também existe escola municipal e não seria justo deixar os alunos da 

mesma de fora do programa. Ao final pediu que tais ponderações servissem 

como solicitação ao Prefeito para rever a situação. Diante do exposto o 

vereador Zaino questionou ao assessor especial, Senhor Frederico Augusto, se 

haveria impedimento do Projeto funcionar no Distrito de Conceição de 

Piracicaba, já que o mesmo não foi citado na proposição. O Assessor 

respondeu que acreditava que tal fato seria um limitante. Assumindo a palavra 

o Presidente Tayrone afirmou acreditar ser a situação exposta apenas um erro 

material do Projeto, sugerindo a realização de emenda ao mesmo. Ainda 

discorreram sobre o Projeto, destacando sua importância e dando sugestões 

os vereadores Tarcísio Bertoldo, Zaino Gomes, Valdeci Silva, Tayrone Arcanjo 

Guimarães e Hugo Pessoa de Almeida. Também se manifestaram o assessor 

Frederico Augusto que explicou sobre trâmite para votação de um Projeto 

quando há apresentação de Emenda e os cidadãos José Sandro, Delman 

Cardoso, Geraldo Fonseca, Dimas Fernandes, Aldicélio e Júnia Souza. 



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

Projeto foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores. 

Continuando fez-se leitura da Indicação nº 069/2019, de autoria do vereador 

Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio 

justificou a proposição, destacando a importância da mesma. Discorreram 

também sobre o assunto os vereadores Hugo Pessoa, Valdeci Silva, o 

Presidente Tayrone Arcanjo e o cidadão Aldicélio. Prosseguindo a discussão e 

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

todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 070/2019, de 

autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levada ao Plenário para 

discussão discorreram sobre o assunto o Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães, os vereadores Hugo Pessoa e Valdeci Silva e o Senhor Dimas 

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

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez-

se leitura da Indicação nº 071/2019, de autoria do Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Levada ao Plenário para discussão o Presidente justificou 

verbalmente sua proposição. Discorreu também sobre a Indicação o vereador 

Hugo Pessoa de Almeida. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 

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 do vereador Tarcísio Bertoldo, para 

falar sobre a prestação de serviços da empresa ENSCON no município. 

Usando a Tribuna o vereador discorreu sobre reunião ocorrida na sede da 

empresa ENSCON e sobre trajeto realizado no ônibus da mesma no horário de 

10 horas, partindo da cidade de Rio Piracicaba. O vereador apresentou os 

principais apontamentos levantados, especialmente com relação ao atraso na 

viagem e condições de trabalho dos motoristas da citada empresa. O vereador 

afirmou que em sua opinião a empresa está faltando com respeito aos próprios 

funcionários. Continuando destacou que fará o percurso novamente em dias e 

horários alternados e salientou a necessidade da população possuir um 

transporte digno, afirmando que para isto é necessário o apoio de todos. 

Também discorreram sobre o assunto os vereadores Valdeci Silva, Hugo 



Pessoa o Presidente Tayrone Arcanjo e os cidadãos Dimas Fernandes, 

Aldicélio e Júnia Souza. Logo após foi concedido o uso da tribuna, conforme 

Inscrição de Comunicação parlamentar do vereador Zaino Gomes Martins para 

falar sobre elogios. Usando a Tribuna o vereador discorreu sobre demanda do 

bairro Brumadinho com relação à necessidade de melhorias na Rua Beira Rio, 

a qual foi realizada por servidores do executivo.  Finalizando o vereador 

solicitou ao assessor especial da Câmara que realizasse leitura de 

correspondência de autoria da Senhora Paula onde a mesma elogiou o 

trabalho realizado pelos servidores José Francisco, Helvécio, Geraldo, Josué e 

Tuca, os quais além do reparo no calçamento também identificaram problema 

na rede de esgoto. Finalizando o vereado Zaino solicitou que tal elogio 

constasse em Ata a fim de servir de incentivo aos demais servidores. 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, 11 de setembro de 2019. 

 

 

Tayrone Arcanjo Guimarães     Zaino Gomes Martins                   
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1ª Secretária 
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