
 

     ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 

 

 

Aos sete dias do mês de outubro 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 dezesseis de 

setembro 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 do Despacho nº 005, de 07 de outubro de 2020. Em 1º 

turno Projeto de Lei nº. 2.076/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Institui 

o programa Municipal de Ecobarreiras e dá outras providências”. Após a leitura o 

Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o vereador Zaino 

Gomes parabenizou ao Prefeito Municipal pelo Projeto apresentado e sugeriu que 

o mesmo repassasse a proposta contida no Projeto aos demais municípios que 

integram a AMEPI. Finalizando o vereador ressaltou a situação agonizante do rio 

Piracicaba e a importancia de maior concientização da população. Assumindo a 

palavra o vereador Hugo Pessoa também parabenizou ao Prefeito pelo Projeto e 

discorreu sobre a poluição do rio. Em seguida questionou sobre o local de 

instalação das ecobarreiras. Em resposta o vereador Zaino afirmou que segundo 

informações recebidas as mesmas serão colocadas atravessando o leito do rio. 

Logo após o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães ponderou sobre as 

ecobarreiras e sua finalidade. 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 1º turno Projeto de Lei nº. 

2.077/2020, de autoria do Executivo Municipal que  “Cria o Programa Escola 

Amiga do Meio Ambiente, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

lixeiras coloridas para a separação de lixo em escolas da rede pública municipal”. 

Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o 

Presidente Tayrone Arcanjo destacou que a presente proposição havia sido 

inicialmente um anteprojeto de lei de sua autoria. Continuando enfatizou a 



 

importancia de dar exemplos de cuidado com o meio ambiente dentro das 

escolas. Em seguida o vereador Zaino ressaltou que Rio Piracicaba poderá ter um 

ano de 2021 repleto de atuações inovadoras no meio ambiente. Na oportunidade 

relembrou diversas proposições aprovadas na Câmara referentes ao tema. 

Momento seguinte o vereador Hugo Pessoa discorreu sobre inúmeros pedidos 

apresentados na Casa relacionados a preservação do meio ambiente e desejou 

que o próximo gestor coloque em prática as proposições aprovadas. Finalizando 

discorreu também sobre as constantes queimadas e violação do meio ambiente. 

Neste instante o Presidente Tayrone ressaltou também a necessidade e 

importancia da preservação da água. Ato contínuo o vereador Tarcísio Bertoldo 

enfatizou que tinham a conciencia tranquila, uma vez que ao longo da legislatura 

foram desenvolvidos e aprovados inúmeros projetos para preservação do meio 

ambiente. O vereador ressaltou ainda que vários Projetos aprovados já deveriam 

terem sido efetivados. Na ocasião citou como exemplo o Projeto de sua autoria 

para preservação das nascentes, destacando que houve um descaso da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente para com o mesmo. 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. 2.081/2020, de autoria do Executivo 

Municipal que “Dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural 

durante o estado de calamidade pública e dá outras providências”. Após a leitura 

o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste momento o vereador 

Tarcísio Bertoldo discorreu sobre proposições de sua autoria que buscam 

contribuir com a área e com os profissionais da cultura. O vereador discorreu 

sobre as dificuldades enfrentadas por tais profissionais neste tempo de pandemia 

e desejou que os artistas participem da chamada pública e que a distribuição da 

verba ocorra de forma justa. Assumindo a palavra o vereador Hugo Pessoa 

agradeceeu ao Prefeito pelo Projeto apresentado e discorreu sobre prejuízos 

enfrentados pelos artistas nesta pandemia. Prosseguindo a discussão e não 

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

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 turno único e redação final por todos os vereadores. Em seguida 

fez-se leitura da Moção de Repudio nº 001/2020, de autoria do vereador Tarcísio 

Bertoldo e anuência dos demais vereadores. Levada ao Plenario para discussão o 

vereador Tarcísio Bertoldo justificou verbalmente a Moção apresentada. Discorreu 

tambem sobre o asunto os vereadores Zaino Gomes, Hugo Pessoa e o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar a Moção de Repúdio foi colocada em 

votação sendo aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura das 

Indicações nºs 086 a 090/2020, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levadas ao 

Plenario para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos os 

vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 091/2020, de autoria do 

vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao Plenario para discussão, o 

vereador Hugo justificou verbalmente sua proposição. Na ocasião o Presidente  

Tayrone Arcanjo parabenizou ao Prefeito Municipal pela iniciativa de deixar de 

regar os jardins das praças da cidade com água tratada. Discorreu também sobre 

o assunto o vereador Hugo Pessoa. Prosseguindo a discussão e não havendo 

mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi colocada em votação sendo 

aprovada por todos os vereadores. Nada a 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, 07 de outubro de 2020. 
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