
 

     ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. 
 
 
 
Aos três dias do mês de junho 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 de 

maio 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. 2.057/2020, de autoria do vereador Tarcísio 

Bertoldo, que “Institui a Política Municipal de Prevenção a Automutilação e ao 

Suicídio no Municipio de Rio Piracicaba. Levado ao Plenário para discussão e 

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

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

turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.058/2020, de autoria do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacreamento 

particular no município de Rio Piracicaba e dá 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 turno único e redação final 

Projeto de Lei n°. 2.059/2020, de autoria do Prefeito Municipal que “Estabelece 

diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício 

de 2021 e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário 

para discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar, foi aprovado por 

todos os vereadores. Logo fez-se leitura da Indicação nº 048/2020, de autoria do 

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

vereador Hugo justificou verbalmente a proposição apresentada.  Prosseguindo 



 

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

aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se leitura da Indicação 

nº 049/2020, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenário para 

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

por todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 050/2020, 

de autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Levada ao Plenário para 

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

por todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura das Indicações nºs 051 a 

053/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao 

Plenário para discussão o vereador Tarcísio parabenizou ao Presidente Tayrone 

pelo anteprojeto de lei apresentado através da Indicação nº 051/2020, agradeceu 

por ter sido convidado a assinar a mesma e destacou sua importancia no 

momento atual. Finalizando discorreu sobre pedidos de sua autoria, assinados 

também pelos colegas vereadores, e protocolados no Executivo e na Câmara 

Municipal referente a criação do benefício “Merenda Solidária” e  sugestão para 

que o Presidente da Câmara, Senhor Tayrone Arcanjo Guimarães, antecipe a 

devolução do saldo do duodécimo ao Executivo. Assumindo a palavra o 

Presidente Tayrone ressaltou que o cartão proposto no anteprojeto de lei poderá 

abranger a toda população que necessita, sem diferenciar alunos da rede 

municipal ou estadual. Finalizando desejou que o Executivo Municipal efetive o 

cartão sugerido o qual ajudará a população e fomentará o comercio local. 

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

Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo foi concedido o 

uso da tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, ao vereador 

Tarcísio Bertoldo, para falar sobre Emenda Parlamentar. Usando a Tribuna o 

vereador Tarcísio inicialmente convidou a população a assistir as reuniões da 

Câmara via rede social. Prosseguindo fez leitura do Ofício de autoria do 

Deputado Federal Fred Costa, encaminhado ao Prefeito Municipal, onde o citado 

Deputado informa que a pedido do vereador Tarcísio Bertoldo, havia indicado 

recurso ao Município de Rio Piracicaba, no valor de R$100.000,00 (cem mil 

reais), a ser utilizado no combate ao coronavírus. Após a leitura o vereador 

Tarcísio agradeceu ao Deputado Fred Costa e ressaltou a importancia do valor 



 

recebido no momento em que vivemos. Em seguida foi concedido o uso da 

tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, ao vereador Valdeci 

Silva, para falar sobre empresa Vale e Assistencia Social de Rio Piracicaba – 

Asilo Padre Pinto. Usando a Tribuna o vereador Valdeci fez leitura da 

correspondencia de sua autoria, encaminhada à empresa Vale, solitando a 

doação de respiradores à cidade. Após a leitura o vereador desejou uma 

resposta positiva da empresa Vale, destacando que a mesma já efetuou doação 

dos citados aparelhos a outras cidades. Logo após destacou a seriedade e 

responsabilidade dos diretores e funcionários do Asilo Padre Pinto, visto que até 

o momento não havia trabalhadores nem internos infectados com o coronavírus. 

Finalizando desejou que Deus continuasse a abencoar aos diretores, servidores 

e internos da entidade. Momento seguinte, o Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães discorreu sobre conversa realizada com o Prefeito Municipal sobre a 

ponte interditada na cidade, e sugestão do mesmo para realização de uma 

reunião entre vereadores, secretaria de obras e setor de licitação da Prefeitura a 

fim de cientificar a população quanto ao andamento da licitação, ao Projeto e a 

passarela para o local.  Diante do exposto o Presidente convidou os vereadores 

das Comissões de Obras e de Aministração Pública para a citada reunião, 

extendendo também o convite aos demais vereadores. Assumindo  a palavra o 

vereador Zaino sugeriu que após a realização da citada reunião fosse elaborado 

um boletim informativo a ser distribuído a população, possibilitando o acesso a 

informação ao maior número possível de pessoas. Ao final o Presidente Tayrone 

e o vereador Valdeci Silva discorreram sobre boatos falsos relacionados a 

abertura da ponte. 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, 03 de junho de 2020. 
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