
 

     ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020. 
 
 
 
Aos vinte e dois 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 

oito 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 seguida fez-se leitura do Despacho 003/2020, referente ao parecer prévio do 

Tribunal de Contas relativo à Prestação de Contas do Executivo Municipal no 

exercício de 2017.  Em 2º turno e redação final 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 

e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi colocado em 

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

Logo após fez-se leitura da Indicação nº 066/2020, de autoria do vereador Zaino 

Gomes Martins. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. 

Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 067/2020, 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. 

Continuando fez-se leitura das Indicações nºs 068 e 069/2020, de autoria do 

vereador Valdeci Silva. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 070/2020, de autoria do 

vereador Valdeci Silva e anuência 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. Continuando fez-se leitura da 

Indicação nº 071/2020, de autoria do vereador Valdeci Silva e anuência do 

vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenário para discussão  o vereador 



 

Tarcísio Bertoldo agradeceu ao vereador Valdeci pela oportunidade de assinar a 

presente Indicação e justificou verbalmente a proposição. Prosseguindo a 

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

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

072 a 074/2020, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário 

para discussão  o vereador Tarcísio discorreu sobre as Indicações apresentadas. 

Em seguida o vereador Valdeci Silva parabenizou ao vereador Tarcísio pela 

Indicação nº 073 e destacou a importancia da mesma. Na oportunidade o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães destacou que na ultima semana de julho 

deveria acontecer a Semana do Agricultor e Pecuarista, todavia devido a atual 

situação do COVID-19 não seria possível sua realização, o que seria uma 

grande perda para agricultores e pecuaristas do município. O presidente 

destacou ainda que já havia conseguido uma empresa para disponibilizar 

palestrantes e o que mais fosse necessário para realização do evento. 

Assumindo a palavra o vereador Valdeci ressaltou que no momento certo o 

evento será realizado. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. 

Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 075/2020, de autoria do vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. 

Finalizando fez-se leitura das Indicações nºs 076 e 077/2020, de autoria do 

vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levadas ao Plenário para discussão  o 

Presidente Tayrone questionou ao vereador Edivaldo sobre a ponte mencionada 

na Indicação nº 076. Após esclarecimentos realizados, e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. A presente ATA será levada ao Plenário, e, se aprovada pela 

maioria dos vereadores será publicada. 

         Sala de sessões, 22 de julho de 2020. 
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