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

 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 Sessão Extraordinária de dezesseis de 

janeiro do ano de 2017. Levada ao Plenário para discussão o vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães inicialmente agradeceu aos cidadãos presentes na reunião pela 

participação, e em seguida solicitou ao Presidente que fizesse constar na Ata seu 

pedido de adiamento de discussão do Projeto de Lei nº. 1.892/2017. Em atenção o 

Presidente afirmou que acataria o pedido do vereador e destacou que após 

explanação do Procurador Jurídico da Câmara, Sr. Eyer Nogueira Neto, o vereador 

não deu prosseguimento ao pedido de vista, e inclusive votou favoravelmente ao 

Projeto. Neste instante o Presidente suspendeu a sessão para retificação da Ata. 

Reaberta a reunião, fez-se leitura do trecho alterado. Levada ao Plenário para 

votação, a Ata foi aprovada por todos os vereadores. Continuando o Presidente 

realizou leitura do Convite recebido acerca da reunião a ser realizada na AMEPI no 

dia 03 de fevereiro de 2017, onde seriam eleitos os vereadores para composição do 

Colegiado Executivo dos Fóruns Regionais de Governo. Logo após informou aos 

Presentes sobre a visita realizada pela Comissão de Saúde, Saneamento Básico e 

Meio Ambiente ao bairro Louis Ensch a fim de verificar uma possível infestação de 

caramujos no local. O Presidente explicou que havia encaminhado o relatório 

elaborado pela Comissão ao Prefeito Municipal, à Divisão de Meio Ambiente e à 

Secretaria Municipal de Saúde, para as providências cabíveis. Na oportunidade 

entregou uma cópia dos procedimentos realizados pela Câmara à representante da 

Associação dos Amigos Moradores do Bairro Louis Ensch - ALEAM, Senhora 

Tatiana Aparecida Gomes Ferreira. Em turno único Requerimento nº 002/2017, de 

autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Após a leitura o Requerimento foi levado ao 

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

por todos os vereadores. Prosseguindo realizou-se a leitura das Indicações nºs 001 



a 003/2017, de autoria do vereador José Ronaldo de Araújo. Levadas ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram 

aprovadas por todos os vereadores. Em seguida fez-se a leitura das Indicações nºs 

004 a 006/2017, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações 

foram aprovadas por todos os vereadores. Ato contínuo realizou-se a leitura das 

Indicações nºs 007 a 009/2017, de autoria do vereador Inácio Linhares. Levadas ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações 

foram aprovadas por todos os vereadores. Continuando fez-se a leitura das 

Indicações nºs 010 a 012/2017, 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. Logo após realizou-se a leitura das 

Indicações nºs 013 a 015/2017, de autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. 

Levadas ao Plenário para discussão o vereador Valdeci Silva agradeceu ao público 

presente pela participação na reunião, e manifestou sua dúvida quanto ao nome da 

rua mencionada na Indicação 013/2017. Em atenção a Senhora Dirlene explicou que 

a rua anteriormente proposta já estava calçada, por isso a alteração ocorrida. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se a 

leitura das Indicações nºs 016 a 018/2017, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. 

Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Prosseguindo realizou-se a 

leitura das Indicações nºs 019 a 021/2017, de autoria do vereador Hugo Pessoa de 

Almeida. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Continuando 

realizou-se a leitura das Indicações nºs 022 a 024/2017, de autoria do vereador 

Edivaldo Antônio de Araújo. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Ato contínuo fez-se a leitura da Indicação nº 025/2017, de autoria do 

vereador Zaino Gomes Martins. Levada ao Plenário para discussão o autor da 

proposição inicialmente destacou o prazer em constatar a participação dos cidadãos 

na presente reunião. Continuando discorreu sobre o estado precário da Ponte de 



Arame que liga a MG 123 à comunidade de Boa Vista e destacou a ocorrência de 

pequeno acidente na mesma. O vereador explicou a urgência em se promover a 

reforma uma vez que muitos jovens piracicabenses usam a mesma para deslocar-se 

até suas escolas. Finalizando parabenizou aos colegas parlamentares pelas 

relevantes Indicações realizadas. Na oportunidade o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães, discorreu a respeito da Indicação de sua autoria para concessão de 

plano de saúde aos servidores públicos municipais. O vereador mencionou que 

durante sua gestão foi incluído no Orçamento da Câmara, bem como no Plano 

Plurianual do município os benefícios de plano de saúde e vale alimentação aos 

servidores do Legislativo. O vereador manifestou seu desejo que o Presidente 

verificasse a possibilidade da concessão dos benefícios, pois os considera uma 

forma de incentivo aos servidores. Momento seguinte o vereador solicitou ao 

Presidente que na ocasião da elaboração, as Indicações fossem editadas de 

maneira a contemplar uma única reivindicação, possibilitando assim que os demais 

vereadores possam atuar nas comunidades. O vereador exemplificou citando as 

Indicações nºs 014 e 016/2017 de autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz e 

do Presidente Tarcísio Bertoldo respectivamente, as quais contemplaram várias 

localidades de uma só vez, tornando-se ao final 5 (cinco) Indicações numa única 

proposta. Neste momento o vereador também mencionou sua dúvida quanto ao 

número estipulado de 3 (três) Indicações, uma vez que o Regimento Interno não 

trata do limite de proposições. Diante do Exposto o Presidente explicou sobre a 

viabilidade das Indicações unificadas, uma vez que possuem os mesmos objetos e 

caso sejam executadas podem vir a proporcionar uma economia ao município. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar a 

Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Logo após, foi concedido ao 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães o uso da tribuna conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar nº. 001/2017 para abordar assuntos referentes ao Projeto 

de reuniões itinerantes desta Casa. Usando a Tribuna o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães discorreu sobre o aludido Projeto e sobre sua importância, continuando 

mencionou dificuldades enfrentadas enquanto Presidente da Casa para realizar as 

reuniões itinerantes. Neste instante, a convite do vereador Tayrone, o vereador 

Zaino Gomes também discorreu sobre importância do Projeto, uma vez que 



aproxima a população do Legislativo. Voltando a palavra o vereador Tayrone 

destacou seu pedido para a realização das reuniões itinerantes e explicou que 

muitas vezes a comunidade tem dificuldade de vir até a Câmara, sendo, portanto 

mais fácil a Câmara ir até estas comunidades. Em resposta o Presidente Tarcísio 

assegurou já possuir uma opinião formada sobre o assunto e explicou ao vereador 

que usaria de suas mesmas palavras na ocasião em que foi Presidente e foi 

abordado o assunto, ou seja, que estaria a disposição do vereador para discutir o 

assunto internamente. Neste momento o vereador Tayrone salientou que na época 

em que presidiu a Casa não tinha suporte necessário para realizar as reuniões, 

todavia o Presidente Tarcísio reafirmou seu desejo de discutir o assunto 

internamente, visando alcançar o interesse de todo o município.  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, 01 de fevereiro de 2017. 
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