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

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 senhores 

vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo fez-se leitura da 

Ata da Reunião Ordinária de quatorze 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 da 

Ata da Sessão Extraordinária de dezenove de agosto de dois mil e dezenove, a 

qual levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar, foi aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se 

leitura do Ofício nº 128/2019 encaminhado à Secretária Municipal de 

Educação. Após a leitura o Senhor Dimas Fernandes discorreu sobre reuniões 

realizadas para tratar sobre situação da Escola Municipal Murillo Garcia 

Moreira, nos dias 20 e 26 de agosto, onde o Prefeito Municipal, Senhor 

Sebastião Torres Bueno informou que sua intenção é promover a construção 

de uma nova escola e uma creche no bairro Louis Ensch. O Senhor Dimas 

sugeriu a realização de uma reunião com a empresa Vale, a fim de buscar 

parcerias para as referidas obras em local que ofereça maior segurança às 

pessoas, tendo em vista as barragens de rejeito da referida mineradora. Em 2º 

turno e redação final, Projeto de Lei nº. 1.990/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação 

com o Estado de Minas Gerais, para o fim de estabelecer colaboração 

federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços 

públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e 

dá outras providências”. Levado ao Plenário para discussão o Senhor Flamínio 

Guerra, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica, discorreu sobre o 

Programa Rio Vivo, seus planos, programas e recursos para preservação da 

água.  Após explanação realizada discorreram sobre o assunto bem como 



sobre o Projeto de Lei em discussão os vereadores; Zaino Gomes, Tarcísio 

Bertoldo, Hugo Pessoa, Tayrone Guimarães e Valdeci Silva. Também se 

manifestaram os cidadãos Dimas Fernandes, Tiago Almeida, Fausto e o 

Secretario Municipal de Meio Ambiente, Senhor Augusto Henrique da Silva. A 

pedido do Presidente o assessor especial da Câmara, Senhor Frederico 

Augusto de Melo Camilo, também se manifestou sobre o Projeto, esclarecendo 

alguns pontos relacionados à cobrança pelo serviço de tratamento de esgoto. 

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

fez-se a chamada nominal para votação dos Senhores vereadores. 

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

Aparecida Tomaz, Edivaldo Antonio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, José 

Ronaldo de Araújo, Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Responderam “Não” à aprovação do Projeto os vereadores Inácio 

Linhares, Tarcísio Bertoldo e Valdeci Silva.  Assim o Projeto de Lei foi aprovado 

em 2º turno e redação final por 6 (seis) votos favoráveis a 3 (três) votos 

contrários. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.002/2019, de autoria 

do vereador Tarcísio Bertoldo, que Institui o Programa Meu Primeiro Emprego 

para a contratação de iniciantes no mercado de trabalho e dá outras 

providências. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar, o Projeto foi aprovado em 2º turno e redação final por 

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

2.012/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva, que Denomina Unidade 

Básica de Saúde de Sebastião Martins Bueno. Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado 

por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº. 

2.014/2019, de autoria do Executivo Municipal, que Altera a Lei Municipal nº. 

2.379, de 26 de novembro de 2018. Levado ao Plenário para discussão o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães realizou explicações com relação à 

finalidade do repasse de recurso do município ao hospital. Também se 

manifestaram os vereadores Tarcísio Bertoldo que esclareceu autoria das 

emendas mencionadas no Projeto e o vereador Hugo Pessoa que agradeceu e 

parabenizou ao Prefeito Municipal pelo Projeto apresentado. Prosseguindo a 



discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto foi 

aprovado por todos os vereadores. Em seguida fez-se a leitura da Moção de 

Aplausos nº 008/2019, de autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. 

Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar a Moção foi aprovada por todos os vereadores. Continuando fez-se 

leitura da Indicação nº 065/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. 

Levada ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio justificou a proposição, 

destacando a importância da mesma. 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 066/2019, de autoria 

do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao Plenário para discussão o 

vereador Hugo justificou verbalmente sua proposição, explicando a 

necessidade da mesma. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Ato 

contínuo fez-se leitura das Indicações nºs 067 e 068/2019, de autoria do 

vereador Valdeci Silva. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Momento seguinte foi realizada a entrega do Certificado de Moção 

de Aplausos ao Senhor Roberto Carlos Gonçalves Nascimento. Após a entrega 

o Senhor Roberto Carlos agradeceu pela homenagem recebida e parabenizou 

aos demais homenageados da noite. O Presidente Tayrone também agradeceu 

e o parabenizou pela congratulação. Logo após foi realizada a entrega da 

Moção de Aplausos à Escola Estadual Professor Antônio Fernandes Pinto. 

Após a entrega o ex-diretor da referida escola, Senhor Alexandro Moraes 

agradeceu pela homenagem e criticou a atual situação do esporte do 

município, destacando o empenho dos alunos frente a toda adversidade e a 

necessidade de uma política esportiva para mudar a realidade da cidade. Em 

seguida os vereadores Valdeci Silva, Tarcísio Bertoldo e Zaino Gomes 

parabenizaram aos homenageados e destacaram as conquistas da escola. 

Assumindo a palavra o Presidente Tayrone afirmou se sentir envergonhado 

pelas falas do Senhor Alexandro, parabenizou aos alunos vencedores e pediu 

que os mesmos cobrassem e informassem quanto as necessidades de 



melhorias. Destacou que não faltará empenho em cobrar atuação do Executivo 

uma vez que muitas vezes por politicagens a população acaba sendo 

prejudicada. Ato contínuo o vereador Hugo parabenizou aos homenageados e 

discorreu sobre diversas Indicações apresentadas que não foram realizadas 

pelo Executivo. Prosseguindo foi realizada a entrega da Moção de Aplausos ao 

Jornal Tribuna do Piracicaba - a voz do rio.  Após receber a homenagem o 

Senhor Geraldo Magela agradeceu e discorreu sobre necessidade de preservar 

a água e evitar o desperdício. Logo após o Senhor Flamínio também 

agradeceu pela homenagem e discorreu sobre alguns trabalhos pioneiros para 

preservação da água e do Meio Ambiente. Assumindo a palavra a vereadora 

Dirlene parabenizou aos homenageados da noite e destacou que não se sente 

envergonhada por sua atuação como vereadora, uma vez que se esforça, 

cobra e está sempre disposta a ajudar. A vereadora destacou que já foram 

apresentados vários pedidos ao Executivo relacionados ao esporte, todavia 

ainda não foram atendidos. Finalizando mencionou conquistas da escola do 

Córrego São Miguel como a oferta de aula de Taekwondo e de danças. Ainda 

usaram a palavra o vereador Zaino Gomes que parabenizou ao Senhor 

Geraldo Magela e desejou perseverança em seu trabalho e o vereador Valdeci 

Silva que destacou Indicação para construção de quadra na escola do Distrito 

de Padre Pinto. Em seguida o Presidente Tayrone que parabenizou e destacou 

o Senhor Geraldo Magela como grande defensor da natureza e discorreu sobre 

situação do município com relação às quadras e ginásio poliesportivo.  

Finalizando destacou que tudo que for feito pelos jovens da cidade ainda será 

pouco se comparado à importância dos mesmos para o município. 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, 28 de agosto de 2019. 

 

Tayrone Arcanjo Guimarães     Zaino Gomes Martins                   

         Presidente                           Vice-Presidente 
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