
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 
 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2020, às 18 horas, reuniram-se os 

Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Sessão 

Extraordinária, 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 dezembro de dois mil e dezenove que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi 

aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da Ata da Reunião 

Extraordinária de doze de dezembro de dois mil e dezenove que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi 

aprovada por todos os vereadores. Em turno único e redação final, Emenda 

Modificativa nº. 001, de autoria dos vereadores Dirlene Aparecida Tomaz, 

Tarcísio Bertoldo e Tayrone Arcanjo Guimarães à proposta de Emenda a Lei 

Orgânica nº 017/2019. Após a leitura a Emenda foi levada 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 da Emenda 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 a Emenda Modificativa nº. 001 à 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 017/2019 foi aprovada em  

turno único e redação final por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 017/2019, de autoria do 

Executivo Municipal. Levada 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 da Proposta 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 a 



 

Proposta  de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 017/2019 foi aprovada em 2º 

turno e redação final por todos os vereadores. Em turno único e redação final, 

Projeto de Lei nº. 2.039/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza 

Reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder 

Executivo”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Planário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado em turno único e redação 

final por todos os vereadores. Em turno único e redação final, Projeto de Lei nº. 

2.041/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que “Dispõe 

sobre a revisão geral anual prevista no art. 37, X da Constituição da República 

de 1988 dos servidores públicos do Poder Legislativo do Município de Rio 

Piracicaba, atualiza subsídios que específica e dá outras providências”. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Planário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovado em turno único e redação final por todos os 

vereadores. 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, 16 de janeiro de 2020. 
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