
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO 2019. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 chamada 

dos Senhores vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo 

fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia oito de maio de dois mil e 

dezenove que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez-

se leitura do Ofício n° 072/2019 encaminhado ao Executivo Municipal. Em 2° 

turno e redação final, Projeto de Lei n°. 1.995/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza a abertura de credito especial ao orçamento de 2019 e 

dá outras providências”. Levado ao plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar, o Projeto de Lei foi aprovado por todos os 

vereadores. Em 1° turno, Projeto de Lei n°. 1.996/2019, de autoria do vereador 

Tarcísio Bertoldo que “Cria o Programa Talentos da Terra que estabelece a 

obrigatoriedade de disponibilização de oportunidades para a apresentação de 

grupos, bandas, cantores ou instrumentalistas locais na abertura de eventos 

musicais que contem com financiamento Público Municipal”. Levado ao 

Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo justificou a importância do 

Projeto a fim de valorizar os artistas locais, garantindo-lhes espaço e 

oportunidades para demonstrar seus talentos. Em seguida, os vereadores 

Hugo Pessoa de Almeida, Zaino Gomes Martins, Valdeci Silva e o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães parabenizaram ao vereador Tarcísio pelo Projeto 

apresentado e destacaram a importância do mesmo. Prosseguindo a discussão 

e não mais havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei n°. 

1.996/2019 foi aprovado em 1° turno por todos os vereadores. Em turno único e 

redação final Projeto de Lei n°.1993/2019, de autoria do Prefeito Municipal que 

“Estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município 

para o exercício de 2020 e dá outras providências”. Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, o Projeto de Lei foi 



aprovado por todos os vereadores. Em sequência, fez-se leitura da Moção de 

Aplausos n° 006/2019, de autoria dos vereadores Valdeci Silva e Tarcísio 

Bertoldo. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar, a Moção foi aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se 

leitura das Indicações n°s 041 e 042/2019, de autoria do vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão discorreram sobre as 

indicações os vereadores Hugo Pessoa de Almeida Valdeci Silva e Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães. Continuando a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar, as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Momento seguinte foi concedido o uso da tribuna conforme 

Inscrição de Comunicação Parlamentar n° 013/2019, ao vereador Tarcísio 

Bertoldo, para discorrer sobre Esportes. Usando a Tribuna o vereador Tarcísio 

Bertoldo inicialmente parabenizou a Secretaria de Cultura e de Esportes do 

município pela realização do campeonato de futebol na cidade. Em seguida, 

explanou sobre o Clube da SEMA, sobre as dificuldades financeiras que o 

mesmo estava enfrentando e sobre reerguimento do clube devido aos esforços 

e contribuição de inúmeras pessoas. Ato contínuo o vereador Tarcísio Bertoldo 

cedeu a palavra ao Presidente do Clube, Senhor Peron Perez de Paula, a fim 

de relatar sobre a atual situação do mesmo. Usando a Tribuna, o Senhor Peron 

discorreu sobre o Clube da SEMA e sobre as mudanças realizadas, como 

formação de nova diretoria, redução das mensalidades etc. Continuando 

agradeceu às pessoas que contribuíram com o clube e solicitou que a 

população se associe com intuito de contribuir para que o clube se mantenha 

em funcionamento. Ao final agradeceu aos vereadores Hugo Pessoa de 

Almeida, Tarcísio Bertoldo e Zaino Gomes Martins por se fazerem presentes na 

abertura do campeonato de futebol do Município. Discorreu sobre o assunto o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Em seguida, o vereador Zaino Gomes 

Martins destacou os trabalhos da Secretaria de Esportes na abertura do 

campeonato de futebol da cidade, parabenizou ao Sr. Peron pela atuação junto 

ao Sema e se colocou a disposição para contribuir com o que for necessário. 

Ao final comunicou a entrega da viatura para a Polícia Militar de Rio Piracicaba, 

obtida através do Deputado Federal Rodrigo de Castro. Momento seguinte foi 



realizada as entregas dos Certificados de Moção de Aplausos aos 

Colaboradores do Planfac de Rio Piracicaba, onde através da Moção de 

Aplausos n° 005/2019 de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, foram 

homenageados Luzia Marta de Paula Oliveira, Geralda Alves de Jesus Martins, 

Maria das Graças Alvarenga Silva, Maria Luiza da Silva Filomena, Francisco 

Pantuza Antunes, Helena Aparecida Ribeiro Fraga, Arlete de Fátima Freitas, 

Geraldo de Oliveira Filho e Chirlem Aparecida da Silva. Após as entregas o 

vereador Tarcísio Bertoldo ressaltou a importância dos trabalhos realizados 

pelos colaboradores do Planfac destacando os esforços e contribuição dos 

mesmos para com o próximo. Agradeceu também ao Dr. Antônio Gabriel 

Vasconcelos Costa, idealizador do Planfac no município e justificou a ausência 

do mesmo. Prosseguindo, os vereadores Valdeci Silva e Zaino Gomes Martins 

parabenizaram aos homenageados do Planfac. Voltando a palavra, diante da 

chegada do Dr. Antônio Gabriel Vasconcelos Costa, o vereador Tarcísio 

Bertoldo enfatizou a importante contribuição do Dr. Antonio Gabriel na 

fundação do Planfac, agradeceu e ressaltou a gratidão da entidade e demais 

pessoas para com o mesmo. Momento seguinte, o Dr. Antônio Gabriel, 

explanou sobre o surgimento do Planfac em Rio Piracicaba, agradeceu e 

destacou o orgulho que sente para com a entidade. Em sequência, o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães parabenizou a todos os colaboradores 

do Planfac que se dispõe a ajudar ao próximo e se colocou a disposição para 

contribuir com a entidade sempre que necessário. Momento seguinte, a cidadã 

Júnia, presente na reunião discorreu sobre vagas de empregos oferecidas na 

cidade. Na ocasião o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães realizou 

esclarecimentos a mesma. Encerrada a Pauta e 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, 22 de Maio de 2019. 
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