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

Aos oito dias do mês de julho 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 dezessete
de junho de dois mil e vinte. Levada ao Plenário para discussão o Presidente
Tayrone discorreu sobre obras realizadas pela empresa COPASA na Avenida
Castelo Branco e na Rua Padre Pinto, nesta cidade. Discorreram também sobre
o assunto os vereadores Valdeci Silva e Hugo Pessoa de Almeida. Prosseguindo
a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar, a Ata foi
aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura da Ata da Reunião
Extraordinária de 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 turno único, o veto oposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto
de Lei nº 2.057/2020. Levado ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio
discorreu sobre justificativa encaminhada pelo Executivo para o veto em
discussão e sobre finalidade do Projeto de Lei ora vetado. O vereador ponderou
sobre função de legislar e sobre decisão do Supremo Tibunal Federal, com
repercussão geral, onde ficou determinado que também é de competencia dos
vereadores criar leis que gerem despesas, pedindo portanto mais respeito a
esta Casa Legislativa. Continuando destacou que reconhece a competencia do
Prefeito Interino e as benfeitorias que vem realizando no município, todavia era
necessário defender

o direito garantido por lei aos vereadores. Finalizando

pediu aos colegas parlamentares uma minuciosa análise do veto e da decisão a
ser tomada. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se
manifestar foi realizada a chamada nominal para votação dos Senhores
vereadores. Responderam “Não”, manifestando-se contrários ao veto os
vereadores, Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa
de Almeida, Marlene da Costa Silva, José Ronaldo de Araújo, Tarcísio Bertoldo,

Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães.
Assim o veto oposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei 2.057/2020 foi
rejeitado por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº.
2.061/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Fixa subsídios mensais
dos vereadores para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências”. Levado
ao Plenário para discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar o
Projeto foi aprovado por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto
de Lei nº. 2.062/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Fixa
subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o
quadriênio 2021/2024, e dá outras providências”. Levado ao Plenário para
discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado
por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.066/2020, de autoria
do vereador Tarcísio Bertoldo que “Dispõe sobre a Política Municipal de
Acessibilidade de Pessoas com Deficiência”. Levado ao Plenário para discussão
o vereador Tarcísio Bertoldo explicou o Projeto de Lei apresentado e realizou
leitura de trechos do mesmo. Logo após o vereador Zaino Gomes Martins
parabenizou ao vereador Tarcísio pelo Projeto, destacando seu voto favorável ao
mesmo. Em seguida discorreu sobre proposição aprovada no ano de 2008, de
autoria do vereador á epoca, Senhor Antônio Carlos, relacionada a criação de
um conselho dos deficientes, o qual seria composto por pessoas deficientes. O
vereador Zaino destacou que uma década já havia se passado e nenhum
prefeito havia efetivado o citado conselho. Continuando discorreu sobre
transtornos enfrentados na cidade, enquanto deficiente visual, como por exemplo
esbarrões em lixeiras instaladas em local inadequado. Discorreu também sobre a
cidade de Viçosa, onde o Ministério Público intimou a mesma a promover a
acessibilidade às pessoas com deficiencia, e sobre a cidade de Belo Horizonte,
onde já vem ocorrendo diversas adaptações para melhorar a acessibilidade dos
deficientes. Finalizando desejou que as orientações contidas no Projeto se
realizem na cidade. Assumindo a palavra o vereador Valdeci Silva parabenizou o
vereador Tarcísio pelo Projeto e discorreu sobre Indicação de sua autoria para
criação de vagas de estacionamento destinadas às pessoas deficientes. Em
seguida o Presidente Tayrone concordou com os fatos expostos pelo vereador

Zaino Gomes e destacou importancia dos novos bairros e ruas da cidade serem
preparados para atender às necessidades das pessoas portadoras de
deficiencia. 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. Logo após fez-se leitura das Indicações nºs 056 a
058/2020, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário para
discussão o

vereador Tarcísio justificou verbalmente suas Indicaçoes. Na

ocasião o vereador Hugo Pessoa parabenizou ao vereador Tarcísio pelas
proposições e discorreu sobre o assunto. Assumindo a palavra o Presidente
Tayrone discorreu sobre anseio da comunidade para substituição das pedras
existentes no entorno da Igreja do Rosário, a fim de evitar transtornos e
acidentes no local devido ao atual piso irregular. Prosseguindo a discussão e não
havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por
todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura das Indicações nºs 059 a
065/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao
Plenário para discussão discorreram sobre as proposições os vereadores
Tayrone Arcanjo, Hugo Pessoa e Valdeci Silva. Também se manifestou a cidadã
Junia de Souza. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse
se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Ato
contínuo foi concedido o uso da tribuna conforme Inscrição de Comunicação
Parlamentar, ao vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre respeito ao Poder
Legislativo. Usando a Tribuna o vereador Tarcísio apresentou um print realizado
do facebook do ex-secretário municipal de meio ambiente e atual pré-candidato
a prefeito, referente a postagem sobre reforma da praça do Distrito de Conceição
de Piracicaba, na qual o pré-candidato destinou a um cidadão do citado Distrito o
mérito pela realização da obra. O vereador Tarcísio informou que na ocasião
postou na rede social Indicação de sua autoria, assinada também pelos
vereadores Zaino e Hugo, onde reividicaram ao Prefeito Municipal a reforma da
referida praça. Em seguida apresentou a correção feita pelo pré-candidato, após
conhecimento da Indicação, e resposta que encaminhou ao mesmo pela
retificação realizada. Finalizando o vereador Tarcísio pediu ao Senhor Augusto
Henrique e ao Prefeito Municipal, Senhor Antônio José Cota,

que tivessem

respeito para com esta Casa Legislativa, uma vez que atitudes com estas
contribuem para negativação do trabalho realizado pelos vereadores e
representam uma campanha politica antecipada e vergonhosa. Neste momento o
vereador Valdeci Silva discoreu sobre Indicações de sua autoria para
revitalizações de praças da cidade. Assumindo a palavra o Presidente Tayrone
destacou o respeito que o Prefeito Municipal Interino esta tendo para com a
Câmara Municipal

e ressaltou o fato de que o pré-canditado a prefeito foi

devidamente pago para realizar as benfeitorias citadas. Finalizando ressaltou
que provavelmente todas as obras realizadas na cidade já foram solicitadas por
algum vereador através de uma Indicação. Logo após foi concedido o uso da
tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, ao vereador Tayrone
Arcanjo Guimarães, para falar sobre Obras no Município. Usando a Tribuna o
vereador Tayrone discorreu sobre indicações de sua autoria para realização de
obras no município, como o asfaltamento das ruas com calçamento tipo “pé de
moleque” no bairro Mariana Vasconcelos Barros (Chacrinha), onde atualmente
está sendo feita a drenagem, e, acredita que será pavimentada em breve.
Destacou também a substituição da pavimentação das ruas Miguel Luzia da
Fonseca, Morro Agudo e Nossa Senhora Aparecida, bem como as obras de
drenagem nas ruas Brasil, Manoel Carlos e Eliezer Machado. Prosseguindo
ressaltou a pavimentação asfáltica no bairro Santa Isabel (Fundão) e apresentou
os custos de determinadas obras. Finalizando destacou benfeitorias como
pontes e mata-burros que são realizadas nas comunidades mais afastadas, e
parabenizou ao Prefeito Municipal Interino, Senhor Sebastião Torres Bueno,
pelas obras executadas. Momente seguinte foi concedido o uso da tribuna
conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, ao vereador Valdeci Silva,
para falar sobre Saúde e Indicações atendidas pelo Executivo Municipal. Usando
a Tribuna o vereador Valdeci agradeceu ao Prefeiito Municipal Interino pelo
atendimento de indicações de sua autoria como a contrução de quadra na
Escola Municipal Bernardo Ferreira Guimarães, no Distrito de Padre Pinto, e a
instalação de lâmpadas de LED na cidade. O vereador afirmou que segundo o
Prefeito Municipal até o final do ano a cidade de Rio Piracicaba estará totalmente
com iluminação de LED. Finalizando agradeceu também a Deputada Ione

Pinheiro pelas verbas destinadas à Escola do Distrito de Padre Pinto e para
aquisição de uma ambulância de grande porte para melhor atender a população.
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, 08 de julho de 2020.
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