ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Aos dois dias do mês de dezembro 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 a presença de
todos. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de vinte e cinco de
novembro 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 Ofício nº 118/2020, a ser enviado ao Executivo
Municipal, referente a devolução de saldo financeiro a Prefeitura. Em 2º turno e
redação final Projeto de Lei nº 2.083/2020, de autoria do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre o Transporte Intermediado por Aplicativo – TIPA, não aberto ao
público, e remunerado, para a realização de viagens individualizadas ou
compartilhadas,

solicitadas,

exclusivamente,

por

usuários

previamente

cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no
Município de Rio Piracicaba, e dá outras providências”. Levado ao Plenário para
discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, o Projeto foi colocado em
votação, sendo aprovado 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º
turno e redação final Projeto de Lei nº 2.084/2020, de autoria do Executivo
Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 2.441, de 09 de dezembro de 2019”.
Levado ao Plenário para discussão, e não havendo 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 2º turno e redação final por
todos os vereadores. Em

turno único e redação final Projeto de Lei nº

2.087/2020, de autoria do vereador Zaino Gomes Martins que “Denomina
“Rodovia Municipal João Martins Figueiredo”. Após a leitura o Projeto foi levado
ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi

colocado em votação, sendo aprovado em turno único e redação final por todos
os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Resolução nº 494/2020, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Fixa calendário de reuniões ordinárias
da Câmara Municipal de Rio Piracicaba para sessão legislativa ordinária de
2021”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se
manifestar foi colocado em votação, sendo aprovado em 2º turno e redação final
por todos os vereadores. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna ao vereador
Tarcísio Bertoldo, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, para falar
sobre Ginásio Poliesportivo e agradecimentos. Usando a Tribuna o vereador
Tarcísio discorreu sobre vídeo veiculado nas redes sociais, referente ao valor da
reforma

do

Ginásio

Poliesportivo

da

cidade.

Discorreu

ainda

sobre

posicionamento pessoal com relação a citada reforma e sugestões dadas ao
Prefeito Municipal, em data anterior, a fim de adequar o projeto da reforma às
exigencias padrão para realização de campeonato no local. Finalizando
agradeceu aos colegas vereadores e aos servidores da Câmara pela parceria e
atenção durante a Legislatura. Franqueada a palavra pelo Presidente, também
realizaram agradecimentos os vereadores Hugo Pessoa, Zaino Gomes Martins e
Dirlene Aparecida Tomaz. Finalizando o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães
discorreu sobre reforma do ginásio poliesportivo agradeceu aos colegas
vereadores e servidores, desejando que a próxima administração trabalhe com
empenho em prol do município. 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, 02 de dezembro de 2020.
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