
 

     ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. 
 
 
 
Aos cinco dias do mês de agosto 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 Ordinária de vinte e dois 

de julho 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 1º turno Projeto de Lei nº. 2.067/2020, de autoria do vereador Tarcísio 

Bertoldo que “Institui a Semana Municipal do Empreendedorismo e dá outras 

providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. 

Neste instante o vereador Tarcísio fez leitura de trechos do Projeto e discorreu 

sobre importancia e finalidade do mesmo. Na oportunidade relembrou Projeto de 

sua autoria que criou o dia do rio Piracicaba, o qual não foi colocado em prática 

pela secretaria municipal de meio ambiente. Finalizando desejou que caso seja 

aprovada, a semana do empreendedorismo não caia no esquecimento, e pediu 

apoio dos colegas vereadores para o presente Projeto, alegando que o mesmo 

certamente trará crescimento e desenvolvimento para o município. Em seguida o 

vereador Hugo Pessoa dicorreu sobre empreendedorismo e destacou 

necessidade de criar meios para que os munícipes de Rio Piracicaba, comprem 

na própria cidade. Voltando a palavra o vereador Tarcísio discorreu sobre 

Requerimento encaminhado ao prefeito no ano de 2017, onde solicitou que o 

Executivo buscasse formas e meios para incentivar as comunidades do Distrito 

de Conceição de Piracicaba a usarem o comercio de Rio Piracicaba, e sugeriu 

medidas para facilicitar esse processo. Prosseguindo a discussão e não havendo 

mais quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi colocado em votação 

sendo aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em turno único e redação 

final Projeto de Lei nº. 2.068/2020, de autoria do vereador Valdeci Silva que 

“Denomina Quadra Poliesportiva de Coracy Pastora Peixoto”. Após a leitura do 

Projeto fez-se também leitura do histórico de vida da senhora Coracy. Levado ao 



 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto 

foi colocado em votação sendo aprovado em turno único por todos os 

vereadores. Logo após fez-se leitura da Indicação nº 078/2020, de autoria do 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao Plenário para discussão 

discorerram sobre o assunto os vereadores Tarcísio Bertoldo, Hugo Pessoa, 

Zaino Gomes e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Prosseguindo a 

discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 

079/2020, de autoria do vereador Edivaldo Antonio de Araújo. Levada ao 

Plenário para discussão o Presidente Tayrone destacou necessidade de 

reaproveitamento das pedras poliédricas retiradas das ruas da cidade em outros 

locais de maior necessidade. Na ocasião o  vereador sugerir o uso das mesmas 

nos morros do município. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

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

presente ATA será levada ao Plenário, e, se aprovada pela maioria dos 

vereadores será publicada. 

      Sala de sessões, 05 de agosto de 2020. 
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