
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 
 
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 de novembro 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 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.019/2019, de 

autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a Concessão de Subvenções 

Sociais e Auxílios Financeiros, no Exercício de 2020, às Organizações da 

sociedade civil que especifica”. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo 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 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 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.032/2019, de autoria 

do Executivo Municipal, que “Altera o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei nº. 2.414, 

de 19 de agosto de 2019”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo 

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 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 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.035/2019, de autoria 

da mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe sobe a criação de cargo público que 

especifica e dá outras providências”. Levado ao Plenário para discussão e não 



 

havendo 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 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. 2.036/2019, de autoria do vereador 

Tarcísio Bertoldo, que “Dispõe sobre a autorização para implantação de Centro 

de Acolhimento e Convivência para Dependentes Químicos em Situação de 

Vulnerabilidade Social, no âmbito do Município de Rio Piracicaba, e dá outras 

providências”. Levado ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo 

questionou ao Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães se havia recebido as 

informações solicitadas para melhor análise do Projeto, tendo em vista o pedido 

de adiamento de discusão realizado. Em resposta o Presidente informou que não 

havia recebido as informações, e manifestou-se favorável ao Projeto. 

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

Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.037/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que, que Institui o condomínio fechado de lotes no município de Rio 

Piracicaba, e da outras providências. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Não havendo 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 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. Em 1º turno Proposta de Emenda à Lei 

orgânica Municipal nº 017/2019, de autoria do Executivo Municipal. Neste 

instante o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães informou que havia sido 

designada uma Comissão Especial composta pelos vereadores Edivaldo Antônio 

de Araújo, Valdeci Silva e Zaino Gomes Martins, para  emitirem parecer sobre a 

Proposta de Emenda, e, em seguida solicitou a leitura do referido parecer. Após 



 

a leitura a Proposta foi levada ao Plenário para discussão. Não havendo quem 

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

vereadores. Responderam “Sim” pela aprovação da Proposta 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 a 

Proposta  de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 017/2019 foi aprovada em 1º 

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

Resolução nº 491/2019, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que Fixa 

calendário de reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Rio Piracicaba para 

sessão legislativa ordinária de 2020. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovado por todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura da Indicação nº 

109/2019, 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. Logo após fez-se leitura das 

Indicações nº 110 a 112/2019, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse 

se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. 

Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 113/2019, de autoria do vereador 

Hugo Pessoa de Almeida. 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 Tarcísio Bertoldo, para falar sobre 

Projetos em Tramitação. Usando a Tribuna o vereador comentou sobre o Projeto 

de Lei nº 2.036/2019 e agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do 

mesmo. Prosseguindo discorreu sobre visitas realizadas nas Clinicas de 

Recuperação localizadas nas cidades de Joao Monlevade e Conceição do Pará. 

Informou tambem sobre solicitação feita ao Prefeito Municipal, Senhor Sebastião 

Torres Bueno, quanto a transferecia de cidadão piracicabense internado em 

Conceição do Pará e sobre burocracias judiciais que estão impedindo a 

transferencia. Prosseguindo destacou os benefícios de uma clínica de 



 

recuperação no município de Rio Piracicaba e desejou que seu Projeto fosse 

novamente aprovado pelos veredores em seu segundo turno de votação. 

Finalizando desejou a todos um feliz natal e próspero ano novo. Ato Contínuo foi 

concedido o uso da Tribuna, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, ao 

vereador Valdeci Silva, para desejar felicitações de final de ano. Usando a 

Tribuna o vereador realizou agradecimentos e desejou a todo um feliz natal e um 

ano novo repleto de realizações. Tambem desejaram feliz natal e um ano novo de 

paz, uniao e prosperidade os vereadores Zaino Gomes Martins, Hugo Pessoa de 

Almeida e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. 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, 04 de dezembro de 2019. 
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