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

 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 a 

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

contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de dez de julho 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 2° turno e 

redação final, Projeto de Lei n°. 2.000/2019, de autoria do Executivo Municipal 

que Dispõe sobre o programa de acolhimento familiar provisório de crianças e 

adolescentes, denominado Famílias Acolhedoras neste município de Rio 

Piracicaba e dá outras providências. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado por todos os 

vereadores. Em 2° turno e redação final, Projeto de Lei nº. 2.001/2019, de 

autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães que “Dispõe sobre a proibição 

no município de Rio Piracicaba, de pessoas utilizando capacetes ou qualquer 

tipo de cobertura que oculte a face, quando do ingresso e permanência nos 

estabelecimentos comerciais, agencias bancárias e repartições públicas e 

privadas, e da outras providências”. 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 n°. 2.004/2019, de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento de 2019 e dá outras providencias”. Levado ao Plenário para 

discussão o vereador Tarcísio Bertoldo apresentou questionamentos quanto 

aos tipos de equipamentos que serão adquiridos. Em resposta o Presidente 

Tayrone afirmou que inicialmente seriam balanças e demais equipamentos 

utilitários. 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 Antônio de Araujo, Hugo Pessoa de Almeida, 



Inácio Linhares, José Ronaldo de Araújo, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, 

Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o 

Projeto de Lei foi aprovado por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se 

leitura da Indicação n° 056/2019, de autoria dos vereadores Zaino Gomes 

Martins e Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao Plenário para discussão o 

vereador Hugo justificou verbalmente a proposição. Prosseguindo a discussão 

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

todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da Indicação n° 057/2019, de 

autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da Indicação n° 

058/2019, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levada ao 

Plenário para discussão o Presidente Tayrone questionou se caminhões 

trucados trafegam na ponte referida na proposição. Em resposta o vereador 

Edivaldo confirmou o tráfego de caminhões e discorreu sobre quase acidente 

ocorrido no local. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

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

contínuo foi concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo, o uso da Tribuna 

conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar n° 019/2019, para discorrer 

sobre velório Municipal, Cavalgada e Projetos de Leis. Usando a tribuna, o 

vereador Tarcísio discorreu sobre necessidades do Distrito de Conceição de 

Piracicaba, com relação a um velório e apresentou fato ocorrido no local diante 

do falecimento de um morador. O vereador mencionou também necessidades 

de melhorias no velório do centro da cidade a fim de proporcionar mais conforto 

a população. Prosseguindo o vereador agradeceu e parabenizou ao executivo 

pelas contratações de artistas da terra para a cavalgada da cidade, ocasião em 

que relembrou projeto apresentado para conceder oportunidades aos artistas 

locais. Finalizando solicitou ao Presidente Tayrone apoio e atenção especial 

com relação ao Projeto apresentado relacionado ao primeiro emprego e 

destacou Projetos futuros a serem protocolados. Logo após o vereador Valdeci 

Silva também solicitou apoio do executivo para aquisição de terreno a fim de 

ser construído um cemitério na cidade. Momento seguinte o Presidente 



Tayrone, destacou a necessidade e importância dos velórios, mencionando 

Indicação apresentada para construção dos mesmos. Discorreu também sobre 

cavalgadas realizadas na cidade, e, na oportunidade sugeriu o envio de um 

ofício ao Executivo, assinado por todos os vereadores, solicitando a realização 

de cavalgada no Distrito de Padre Pinto, uma vez que a população não pode 

ficar prejudicada. Finalizando explicou ao vereador Tarcísio Bertoldo que seu 

Projeto não havia entrado na pauta, pois precisava estuda-lo mais 

detalhadamente. Finalizada 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, 24 de Julho de 2019. 
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