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

 

 

Aos sete dias do mês de junho 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 quatro de 

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

quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em 2º turno e redação 

final Projeto de Lei nº 1.907/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza a 

concessão de subvenções sociais, contribuições e Auxílios Financeiros no Exercício 

de 2017”. Levado ao Plenário para discussão o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães questionou ao presidente sobre o repasse às demais entidades. O 

presidente Tarcisio respondeu que a Srª. Maria Cristina, Controladora Municipal, 

havia esclarecido na última audiência pública realizada que o repasse seria feito aos 

poucos. Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar 

o Projeto de Lei nº 1907/2017 foi aprovado em 2º turno e redação final por todos os 

vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 1.908/2017, de autoria do 

Prefeito Municipal que “Dispõe sobre as publicações do Portal da Transparência no 

âmbito Municipal e da outras providencias”. Levado ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi aprovado em 2º turno 

e redação final por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 1.906/2017, 

de autoria do Prefeito Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 1.953, de 04 de abril 

de 2003”.  Após a leitura o presidente Tarcisio informou ao vereador Zaino Gomes 

Martins que não havia atendido sua solicitação de trazer um taxista à Câmara para 

discutir sobre o referido Projeto pelo fato de não haver na cidade um sindicato de 

taxistas. O Presidente explicou que ao convidar e escolher alguém em especial, 

poderia causar um mal entendido entre os mesmos.  Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi aprovado 

em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 1.912/2017, de 

autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza a cessão temporária de servidor 



municipal à assistência social de Rio Piracicaba, e dá outras providências”.  Após a 

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

Zaino salientou a importância social do aludido Projeto. Aproveitando sugeriu ao 

presidente que realize nesta casa uma audiência pública, ou até mesmo uma 

consulta junto a toda sociedade sobre a opinião dos cidadãos a respeito dos projetos 

da empresa Vale para as barragens existentes na cidade. O vereador discorreu 

ainda sobre possíveis alternativas para o descarte de rejeitos da mineração e 

finalizando reafirmou a importância do empenho de todos a fim de prevenir uma 

tragédia. Em resposta, o presidente afirmou que iria analisar a solicitação e tomaria 

as providências de acordo com a legalidade. Continuando a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi aprovado em 1º 

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

1.905/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Estabelece diretrizes gerais para a 

elaboração do orçamento do município para o exercício de 2018 e dá outras 

providências”. Após a leitura e levado ao plenário para discussão o vereador 

Tayrone indagou ao presidente se o Executivo havia informado sobre os valores 

recebidos do CEFEM. Em resposta o presidente informou que sim. Continuando a 

discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi 

aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores. Logo após 

realizou-se a leitura das Indicações nºs 093 a 095/2017, 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.  Momento 

seguinte realizou-se a leitura das Indicações nºs 096 a 098/2017, de autoria do 

vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão o autor 

justificou verbalmente as indicações e destacou a importância das mesmas. 

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

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

das Indicações nºs 099 a 101/2017, de autoria da vereadora Dirlene Aparecida 

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

manifestar as indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Prosseguindo 

fez-se a leitura das Indicações nºs 102 a 104/2017, de autoria do vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães. Levadas ao plenário para discussão o autor comentou sobre a 



necessidade de incentivar a preservação das nascentes e pediu ao líder de governo 

e Presidente da Comissão de Agricultura, vereador José Ronaldo de Araújo, que 

reforçasse a idéia junto ao executivo. Em seguida salientou sobre a necessidade da 

construção de um velório no Distrito de Conceição de Piracicaba bem como justificou 

a não solicitação para o Distrito de Padre Pinto. Aproveitando realizou 

agradecimentos ao presidente do Congado de Conceição de Piracicaba pela 

disponibilização do espaço para realização de velório de familiar. Prosseguindo 

solicitou ao presidente Tarcisio que busque da empresa Vale uma resposta quanto 

ao oficio encaminhado à mesma solicitando o envio a esta casa do PAEBM, e 

reforçou ainda a idéia de que antes da realização de qualquer ação de obras da Vale 

nas barragens, seja realizada na cidade uma audiência publica para que a 

sociedade manifeste sua opinião sobre o assunto. Neste instante o vereador Zaino 

discorreu sobre a importância da participação popular nesses projetos, a fim 

conhecer a vontade dos cidadãos. Em seguida mencionou sobre a preservação das 

nascentes e propôs a esta casa que se faça um trabalho junto aos proprietários das 

mesmas para que estes se conscientizem sobre a importância de sua preservação, 

e sugeriu a realização de visitas em municípios que praticam o projeto “Produtor de 

Águas”. Voltando a palavra o vereador Tayrone concordou com o vereador Zaino a 

respeito da importância em levar ao conhecimento dos proprietários das nascentes a 

vantagem da preservação das mesmas e ainda de ajudá-los nessa preservação a 

começar pelos pequenos produtores que não possuem condições para esta 

realizando o cercamento das mesmas. Continuando manifestou sua indignação na 

demora do envio do plano de emergência da Vale a esta casa e solicitou ao 

presidente Tarcisio que reforce o pedido junto à empresa. Sugeriu ainda ao 

Presidente que verifique a possibilidade de contratar um profissional para que seja 

feito um estudo do plano de emergência, a fim de analisar as possibilidades de 

melhorias do mesmo. Em resposta o presidente informou que com relação ao Plano 

de contingência já havia solicitado à assessora especial, Srª Júnia do Rosário maio 

Vieira, que a mesma busque junto a Vale uma resposta para a solicitação. Na 

ocasião o Presidente Tarcísio informou que o presidente do Congado de Conceição 

de Piracicaba era o senhor Raimundo Pinheiro e que levaria as considerações e 

agradecimentos do vereador. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 



quisesse se manifestar as indicações foram aprovadas por todos vereadores.  Logo 

após fez-se a leituras das Indicações nºs 105 a 107/2017, 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. 

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, 07 de junho de 2017. 
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