
 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2020, 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 Extraordinária 

de dezesseis de janeiro de dois mil e vinte que levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi aprovada por todos 

os vereadores. Em seguida fez-se leitura da Ata da Reunião Extraordinária de 

três de fevereiro de dois mil e vinte 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. 2.036/2019, 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 

pediu apoio aos colegas vereadores para aprovação do Projeto e destacou a 

relevancia do mesmo para toda população. Prosseguindo a  discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação 

sendo aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em turno 

único e redação final Emenda Modificativa nº 001, de autoria do vereador José 

Ronaldo de Araújo, ao Projeto de Lei nº. 2.037/2019 que “Institui o condomínio 

fechado de lotes no município de Rio Piracicaba, e da outras providências”. Após 

a leitura a Emenda 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 Emenda 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 

Emenda Modificativa foi aprovada em  turno único e redação final por todos os 



 

vereadores. Em turno único e redação final Emenda Supressiva nº 001, de 

autoria do vereador José Ronaldo de Araújo, ao Projeto de Lei nº. 2.037/2019, 

que “Institui o condomínio fechado de lotes no município de Rio Piracicaba, e da 

outras providências”. Após a leitura a Emenda 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 Emenda 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 Emenda Supressiva foi 

aprovada em  turno único e redação final por todos os vereadores. Em turno 

único e redação final Emenda Aditiva nº 001, de autoria do vereador José 

Ronaldo de Araújo, ao Projeto de Lei nº. 2.037/2019, que “Institui o condomínio 

fechado de lotes no município de Rio Piracicaba, e da outras providências”. Após 

a leitura a Emenda 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 Emenda 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 

Emenda Aditiva foi aprovada em  turno único e redação final por todos os 

vereadores. Em 2º turno e redação final 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. 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. 2.040/2019, 

de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 2.319 de 27 de março de 



 

2017”. 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 Projeto de Lei nº. 2.045/2020, de autoria do Executivo Municipal, que 

“Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos Professores da Educação Básica I 

e II e do Especialista em Educação do Município de Rio Piracicaba”. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Plenário para Discussão, e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º 

turno Projeto de Lei nº. 2.046/2020, de autoria do Executivo Municipal, que 

“Autoriza a complementação do reajuste do vencimento base dos profissionais 

agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e dá outras 

providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para Discussão, e 

não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº. 2.047/2020, de 

autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal 

de Saneamento Básico e dá outras providências”. 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. Logo após 

fez-se leitura das Indicações nº 001 e 002/2020, de autoria do vereador Hugo 

Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Hugo 

Pessoa informou que a benfeitoria solicitada através da Indicação nº 001/2020 já 

havia sido iniciada pelo Executivo Municipal. Prosseguindo justificou verbalmente 

suas proposições. Também discorreu sobre o assunto o vereador Valdeci Silva. 

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

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura 

da Indicação nº 003/2020, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. 

Levada ao Plenário para discussão o vereador Hugo Pessoa de Almeida 

parabenizou ao vereador Edivaldo pela Indicação apresentada e discorreu sobre 



 

o assunto. 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 nº 004 e 005/2020, 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 das Indicações nº 006 e 007/2020, de autoria do 

vereador Zaino Gomes Martins. Levadas ao Plenário para discussão o vereador 

Zaino Gomes justificou verbalmente a proposição nº 006/2020. Em seguida o 

vereador Tarcísio Bertoldo discorreu sobre a proposição nº 007/2020 e 

agradeceu ao vereador Zaino pela sua apresentação. A cidadã Junia Aparecida 

de souza também ponderou sobre os quebra-molas existentes no município. 

Prosseguindo 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, 

ao vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre Projetos em Tramitação. Usando 

a Tribuna o vereador discorreu sobre o Projeto de Lei nº 2.036/2019 e agradeceu 

aos colegas vereadores pela aprovação do mesmo. Finalizando desejou boa 

vindas a todos e um ano repleto de harmonia, carater, dedicação e muitos 

Projetos favoráveis ao município. Logo após o vereador Zaino Gomes Martins, 

após solicitar o uso da palavra, parabenizou e agradeceu ao Prefeito Interino, 

Senhor Sebastião Torres Bueno, pela acolhida de sua Indicacão para 

contratação de empresa terceirizada a fim de realizar manutenção nas estradas 

rurais do município. Finalizando destacou sua satisfação pela licitação em 

andamento para aquisição de quatro caminhões a serem utilizados na 

manutenção das estradas rurais e destacou a importancia de ações que facilitem 

a vida das pessoas na área rural, como a telefonia de qualidade solicitada pelo 

vereador Edivaldo Antônio de Araújo. 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, 05 de fevereiro de 2020. 
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