ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Aos vinte e um 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 sete 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 seguida
fez-se leitura do Ofício nº 283/2020, de autoria do Executivo Municipal. Na
ocasião o Presidente Tayrone destacou que as benfeitorias mencionadas no
aludido ofício para os bairros Louis Ensch e Bicas eram Indicações de sua
autoria. Discorreu ainda sobre obras em finalização nos bairros Mariana de
Vasconcelos (Chacrinha) e no Rosário, agradecendo e parabenizando ao Prefeito
pela execução das mesmas. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº.
2.076/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Institui o programa Municipal
de Ecobarreiras e dá outras providências”. 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. 2.077/2020, 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”. 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 1º turno
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”. Após a
leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste momento o
vereadorTarcísio Bertoldo questionou ao Presidente Tayrone se as sugestões do
mesmo, realizadas através de Indicações para concessão de subvenções sociais,
não deveriam ser realizadas via Emenda. Em resposta o Presidente Tayrone

esclareceu os motivos de ter escolhido apresentar os pedidos através de
Indicações e destacou que o Projeto de Subvenções seria votado apenas em 1º
turno na presente reunião. Na ocasião o assessor especial, Senhor Frederico
Augusto de Melo Camilo, destacou que a votação de Emendas somente ocorre
após votação do Projeto original em 1º turno. 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 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”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão.
Neste momento o vereador Tarcísio Bertoldo manifestou-se favorável a permuta,
porém solicitou adiamento de discussão da referia Proposição para melhor
análise do Projeto e da avaliação mercadológica dos imóveis permutados. Em
atenção o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães suspendeu a reunião para
elaboração do Requerimento. Reaberta a sessão fez-se leitura do Requerimento
nº 011/2020, o qual levado ao Plenario para votação foi apovado por todos os
vereadores. Em seguida fez-se leitura da Moção de Aplausos nº 002/2020, de
autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Levada ao Plenario para
discussão discorreram sobre a proposição os vereadores Hugo Pessoa , Valdeci
Silva, Zaino Gomes e a vereadora Dirlene Tomaz, a qual justificou a Moção
apresentada. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se
manifestar a Moção de Aplausos foi colocada em votação sendo aprovada por
todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 092/2020, de
autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenario para discussão, o
vereador Hugo Pessoa parabenizou ao vereador Tarcísio pela proposição
apresentada e discorreu sobre dificuldades encontradas para instalação de
antenas em demais localidades do município. Prosseguindo a discussão e não

havendo mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi colocada em votação
sendo aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura das Indicações
nºs 093 a 097/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas
ao Plenario para discussão o vereador Tayrone justificou verbalmente suas
proposições. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se
manifestar as Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos
os vereadores. Continuando fez-se leitura das Indicações nºs 098 e 099/2020, de
autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levadas ao Plenario para
discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram
colocadas em votação sendo aprovadas 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, 21 de outubro de 2020.
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