
 

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

 

 

Aos onze dias do mês de novembro 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 

dos 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 do Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de vinte e um 

de outubro 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. 2.078/2020, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza concessão de subvenções sociais, contribuições e 

auxílios financeiros, no exercício de 2021, às organizações da sociedade civil que 

especifica”. 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 1º turno Projeto de Lei nº. 2.082/2020, 

de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

realizar permuta de bem público imovel urbano por um de propriedade da 

Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de 

Rio Piracicaba”. Levado ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo 

discorreu sobre motivo pelo qual não concordou em votar o citado Projeto em 

uma única discussão. Em seguida apresentou as dúvidas que tinha com relação 

ao Projeto, e ao final solicitou ao Presidente Tayrone que solicitasse ao Executivo 

Municipal os esclarecimentos necessários. Finalizando destacou a importancia do 

galpão ora permutado para o município, independente se será utilizado para a 



 

construção da nova escola do bairro Louis Ensch ou para a incubadora de 

empresa. Assumindo a palavra o Presidente Tayrone discorreu sobre o objetivo 

da citada permuta e ressaltou que a avaliação de imóvel pode ser realizada por 

um profissional corretor. Voltando a palavra o vereador Tarcísio destacou também 

a possibilidade de  realização de mais de uma avaliação mercadológica. Logo 

após o vereador Zaino destacou seu voto favorável ao Projeto e ressaltou a 

função social que o galpão, objeto da presente permuta, oferecerá ao município. 

Discorreu também sobre o assunto o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Ato 

contínuo o Senhor Frederico Augusto, na condição de vice-presidente da 

ACIARP, e como pai de aluno da Escola Municipal Murillo Garcia, usando a 

tribuna explicou aos presentes os trâmites ocorridos entre a Associação 

Comercial e o Executivo, para troca dos imóveis descritos no Projeto. Na 

oportunidade explicou também sobre as reuniões realizadas pela escola Murillo 

com a comunidade e pais de alunos, onde ao final a comunidade escolar optou 

pela construção da nova escola na area lateral à escola existente. Finalizando 

discorreu sobre as negociações ocorridas com relação ao valor que o Executivo 

voltaria pela permuta entre os imóveis. 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 1º turno por todos os vereadores. Em turno único e redação final 

Projeto de Lei nº 2.079/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre alteração da Lei nº 2.348/2017 (PPA - Plano Plurianual) de 22 de dezembro 

de 2017”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar, 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 turno único e redação 



 

final Projeto de Lei nº 2.080/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Estima 

a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2021”. Após a leitura o 

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

Bertoldo solicitou a leitura do parecer jurídico apresentado para o citado Projeto. 

Após a leitura do parecer, 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 turno único e redação final Projeto de Resolução nº. 

493/2020, de autoria da Comissão de Finanças, Tomadas de Contas e 

Orçamento que “Dispõe sobre as contas públicas do Município de Rio Piracicaba, 

do exercício de 2018”. Após a leitura o Projeto de Resolução foi levado ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar 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 Resolução n° 493/2020, foi aprovado em turno único e redação final 

por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura das Indicações nºs 100 e 

101/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao 

Plenario para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos os 

vereadores. Continuando fez-se leitura da Indicação nº 102/2020, de autoria do 

vereador José Ronaldo de Araújo. Levadas ao Plenario para discussão e não 

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

aprovada por todos os vereadores. Finalizada a pauta fez-se novamente a 

chamada dos vereadores, constatando a presença de 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 

do Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. 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, 11 de novembro de 2020. 

 

 

Tayrone Arcanjo Guimarães                             Zaino Gomes Martins                        

Presidente                                              Vice-Presidente 

 

 

Dirlene Aparecida Tomaz                                       Marlene da Costa Silva     

       1ª Secretária                                              2ª Secretária 
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Edivaldo Antônio de Araújo                          Hugo Pessoa de Almeida 

 

 

José Ronaldo de Araújo                                                     Tarcísio Bertoldo  

 

 

Valdeci Silva 


