
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 

 

 

Aos doze dias do mês de abril de 2017, às 19 horas, reuniram-se os senhores 

Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Sessão Ordinária, sob a 

presidência do vereador Tarcísio Bertoldo. Após declarar abertos os trabalhos, foi 

solicitada a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de 

todos. Ato contínuo fez-se a leitura da Ata da Reunião Ordinária de vinte e dois de 

março do ano de 2017 que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de 

Lei nº 1.902/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a alteração da 

Lei Complementar nº. 2141, de 01 de julho de 2010 e dá outras providências”. Após 

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

Zaino Gomes Martins manifestou seu pesar com relação ao Projeto, uma vez que 

devido a uma denuncia várias pessoas terão o direito à justiça prejudicado. O 

vereador discorreu sobre os serviços de procuradoria pública e sua importância para 

os cidadãos menos beneficiados e destacou que apesar de ser ilegal, o município 

não estava agindo de modo imoral. Prosseguindo mencionou sugestão de sua 

autoria e do vereador Valdeci Silva para que a Câmara tomasse providências com 

relação ao assunto, encaminhando ofícios aos órgãos competentes. O vereador 

destacou sua incredulidade com relação à solução breve do problema uma vez que 

a raros são os municípios mineiros que oferecem tal serviço. Finalizando o vereador 

manifestou sua indignação pelo encerramento de um trabalho que beneficiava os 

mais pobres e citou a infeliz ação do denunciante, que ao fazê-la interrompeu um 

bem disponibilizado aos mais carentes. Na oportunidade desejou a todos presente 

um término de semana santa e uma páscoa muito feliz. Neste momento o Presidente 

Tarcísio Bertoldo informou ao vereador que o Ofício seria encaminhado. 

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, Inácio Linhares, José Ronaldo de 

Araújo, Tayrone Arcanjo Guimarães, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o 



Presidente Tarcísio Bertoldo. Assim o Projeto de Lei nº 1.902/2017 foi aprovado em 

1º turno por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 1.903/2017, de 

autoria do Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a concessão de adiantamentos e dá 

outras providencias”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 1.904/2017 de autoria 

do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães que “Denomina via pública de Manoel 

Eustáquio Ferreira”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e 

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

final por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Resolução nº 

468/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Dispõe sobre a 

administração da frota de veículos de propriedade do Poder Legislativo do Município 

de Rio Piracicaba e dá outras providências”. Levado ao plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Resolução foi aprovado por 

6 (seis) votos favoráveis a 2 (dois) contrários, dos vereadores Tayrone Arcanjo 

Guimarães e Inácio Linhares. Em seguida fez-se a leitura do Ofício nº 051/2017, 

onde o Presidente Tarcísio Bertoldo convidou à Diretora da Associação de Proteção 

e Assistência ao Condenado – APAC de Rio Piracicaba, Sra. Edwige Auxiliadora 

Vieira, para participar da presente reunião a fim de discorrer sobre os relevantes 

trabalhos desenvolvidos pela Associação. Após a leitura o presidente passou a 

palavra à referida Senhora. Usando a Tribuna a Sra. Edwige inicialmente agradeceu 

à Câmara pela oportunidade de apresentar os trabalhos da APAC. Prosseguindo 

congratulou a direção anterior da APAC e explicou o funcionamento da Associação. 

Finalizando agradeceu a todos os voluntários da associação e passou a palavra ao 

Senhor Geraldo Antônio Teixeira, consultor jurídico voluntário da mesma. Assumindo 

a palavra o Sr. Geraldo fez um retrospecto da APAC de Rio Piracicaba, com relação 

a sua fundação, inauguração e atividades iniciais de funcionamento. Ao final 

destacou e agradeceu a parceria do Juiz de Direito à época, Dr. Afrânio, bem como 

contribuições dos poderes legislativo e executivo do município. Em seguida passou-

se a palavra a Sra. Ana Paula, agente de segurança da APAC. Em seu 

pronunciamento a Sra. Ana Paula falou da importância dos trabalhos desenvolvidos 

pela APAC, especialmente relacionados à reintegração de infratores à sociedade, 



bem como, destacou os benefícios da associação em relação a um presídio 

convencional. Finalizando agradeceu pela oportunidade e salientou a importância de 

conhecer o funcionamento da APAC, bem como contribuir para suas atividades. Em 

seguida foi concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo o uso da tribuna conforme 

Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 007/2017 para falar a respeito da APAC. 

Usando a palavra o presidente agradeceu aos funcionários e colaboradores da 

APAC pela participação, bem como pela receptividade ao recebê-lo na associação. 

O presidente reiterou sua disponibilidade à APAC, bem como o convite feito aos 

demais vereadores para conhecer a associação. Logo após, o Presidente Tarcísio 

Bertoldo anunciou a entrega das homenagens, conferidas através da Moção de 

Aplausos nº. 001/2017, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, às 

médicas Dra. Karélia Borron Gonzales, Dra. Karina Borron Gonzales e ao médico Dr. 

José Alberto Martinez Damas, pelos relevantes serviços prestados à população 

piracicabense através do Programa “Mais Médicos”. Ato contínuo, usando a tribuna, 

o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães falou do prazer em homenagear tais 

profissionais que há 3 (três) anos veio somar à cidade, suprindo suas necessidades 

médicas. O vereador agradeceu ao presidente por aceitar realizar a homenagem no 

curto espaço de tempo e agradeceu aos profissionais homenageados. Finalizando 

destacou a saudade que restará do carisma e alegria dos mesmos. Em seguida a 

Assessora Especial, Sra. Junia do Rosário Maia Vieira, convidou o presidente 

Tarcísio Bertoldo e o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães para procederam à 

entrega dos certificados aos homenageados. Após a entrega a Dra. Karina Borron 

agradeceu pela homenagem recebida e pela acolhida na cidade, salientando que 

levará consigo belas amizades. Logo após o Dr. José Alberto discorreu sobre a 

satisfação sentida pela homenagem e destacou o respeito, carinho e acolhimento 

dos moradores da cidade. Ao final agradeceu pela homenagem e reconhecimento 

ao trabalho realizado. Encerrada a pauta, sendo novamente confirmada a lista de 

presença, constatou-se a presença de todos os vereadores. A presente Ata será 

levada ao Plenário para discussão, e, se aprovada pela maioria dos vereadores, 

será publicada. 

 

Sala de sessões, 22 de março de 2017. 
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