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

Aos dezoito dias do mês de março 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
quatro de março 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 da Portaria nº 012/2020 e do Ofício nº 023/2020
encaminhado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor Augusto
Henrique da Silva. Após a leitura do Ofício o Presidente Tayrone Arcanjo
informou que ainda não havia recebido resposta do mesmo. Momento seguinte
fez-se leitura do Ofício nº 024/2020 encaminhado ao representante da COPASA,
Senhor Francisco Anísio e resposta ao mesmo. Após a leitura o vereador
Tarcísio Bertoldo questionou sobre resposta da COPASA referente à solicitação
de visita às suas instalaçoes. O presidente Tayrone esclareceu que a empresa
ainda não havia encaminhado resposta. Em 2º turno e redação final Projeto de
Lei nº. 2.048/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Inclui o artigo 336A
na Lei Complementar nº 2.239, de 26 de dezembro de 2013, que Institui o
Código Tributário Municipal de Rio Piracicaba”. 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 1º turno

Projeto de Lei nº.

2.043/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Concede gratificação a
servidores que especifica e dá outras providências”. Levado ao Plenário para
discussão o vereador Tarcísio Bertoldo destacou o merecimento dos servidores

e informou que em razão de ser um ano eleitoral iria se abster da votação para
evitar más interpretações. Em seguida o vereador Zaino destacou seu voto
favorável ao Projeto e esclareceu que segundo informações obtidas a equipe de
licitação faz tais trabalhos, porem não ganha nada por isso, uma vez que os
salarios dos mesmos são de acordo com os respectivos cargos e não englobam
a

participação

em

licitações.

O

vereador

destacou

ainda

a

grande

responsabilidade assumida por cada servidor que atua nas licitações.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisese se manifestar o
Projeto de Lei foi aprovado 1º turno por 8 votos favoráveis e uma abstenção. Em
1º turno Projeto de Lei nº. 2.051/2020, de autoria do Executivo Municipal, que
“Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2020 e dá outras
providências”. Após a leitura da mensagem do Projeto e discussões sobre erro
material na mesma fez-se também leitura do Projeto na íntegra, constatando que
o mesmo estava correto. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 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 1º turno por todos os vereadores. Em 1º turno
Projeto de Lei nº. 2.052/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a
Lei Municipal nº 2.441, de 09 de dezembro de 2019”. Após a leitura o Projeto foi
levado ao Plenário para discussão. Neste momento o vereador Tarcísio Bertoldo
questionou sobre autoria da emenda parlamentar mencionada no Projeto. Em
resposta o assessor especial, Senhor Frederico Augusto de Melo Camilo,
afirmou que a emenda era ex-deputado Nozinho. Prosseguindo a discussão e
não havendo mais 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 1º turno por todos os

vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.054/2020, de autoria do Executivo
Municipal, que “Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2020 e dá
outras providências”. Após leitura do Projeto em sua íntegra o vereador Tarcísio
Bertoldo e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães destacaram a importância
do Projeto e os benefícios do mesmo para a população. Prosseguindo a
discussão e não havendo mais 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 1º turno por
todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº.
2.053/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que “Altera o anexo I da Lei
Complementar nº 2.443, de 09 de dezembro de 2019”. Levado ao Plenário para
discussão o vereador Tarcísio Bertoldo destacou a legalidade do Projeto o qual
buscava uma maior capacitação profissional , porém informou que em razão de
ser um ano eleitoral iria se abster da votação para evitar más interpretações.
Tambem discorreu sobre o assunto os vereadores Zaino Gomes, Valdeci Silva e
o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães Prosseguindo a discussão

e não

havendo mais 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,
Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães.
O vereador Tarcísio Bertoldo se absteve da votação. Assim o Projeto de Lei foi
aprovado em

turno único e redação final por oito votos favoráveis e uma

abstenção. Em seguida fez-se leitura da Indicação nº 027/2020, de autoria do
vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenário para discussão o vereador
Tarcísio justificou verbalmente sua proposição. Discorreu tambem sobre o
assunto os vereadores Zaino Gomes, Hugo Pessoa de Almeida e o Presidente
Tayrone Arcanjo Guimarães. Prosseguindo a discussão e não havendo mais
quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores.

Continuando fez-se leitura da Indicação nº 028/2020, de autoria do vereador
Edivaldo Antônio de Araújo. 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 029/2020, de autoria do vereador
Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao Plenário para discussão o vereador Hugo
Pessoa justificou verbalmente sua proposição. Prosseguindo a discussão e não
havendo mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos
os vereadores. Em seguida fez-se leitura da Indicação nº 030/2020, de autoria
do vereador Zaino Gomes Martins. Levada ao Plenário para discussão o
vereador Hugo Pessoa parabenizou ao vereador Zaino pela proposição e
discorreu sobre a mesma. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem
quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Em
seguida fez-se leitura da Indicação nº 031/2020, de autoria do vereador Valdeci
Silva e anuência da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Levada ao Plenário
para discussão o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães discorreu sobre a
Indicação. 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 nº 032 e 033/2020, de autoria do vereador Tayrone
Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Hugo
Pessoa parabenizou ao vereador Tayrone pelas proposições apresentadas.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as
Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte foi
concedido o uso da Tribuna, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar,
ao vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, para falar sobre reunião interna
ocorrida em 17 de março de 2020. Usando a Tribuna o vereador discorreu sobre
citada reunião destacando surpresa com a desistencia da pré-candidatura do
atual Prefeito Interino, Senhor Sebastião Torres Bueno. Finalizando o vereador
destacou a boa gestão que o Prefeito Interino vem desempenhando no município
e ressaltou sua gratidão para com o mesmo

visto a atenção e o respeito

dispensado a esta Casa Legislativa frente às demandas encaminhadas ao
mesmo. Discorreu também sobre o assunto o vereador Valdeci Silva. 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, 18 de março de 2020.
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