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

 

 

Aos dez dias do mês de maio 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 seis de 

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

quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez-se a 

leitura do Despacho nº 005/2017, distribuindo a todos os vereadores o Projeto de Lei 

nº 1.905/2017. Logo após realizou-se a leitura das Indicações nºs 081 e 082/2017 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. Continuando fez-se a leitura das Indicações nºs 083 e 

084/2017 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 leitura das Indicações nºs 085 e 

086/2017, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário 

para discussão o autor destacou que a criação do Posto do IEF na cidade, bem 

como a disponibilização de transporte para que os produtores rurais possam buscar 

insumos agrícolas consistia numa preocupação com a diversificação econômica do 

município. O vereador solicitou apoio ao líder de governo, para a disponibilização do 

transporte para a busca de insumos, de forma mais breve possível, uma vez que o 

calcário necessita de cerca de 90 dias pra agir no solo. Em seguida o vereador 

discorreu sobre as dificuldades enfrentadas por produtores rurais, devido à falta de 

agencia do IEF na cidade, uma vez que os mesmos têm que resolver todos os 

processos na cidade de Barbacena, o que acaba causando grandes atrasos.  Neste 

instante o vereador Zaino questionou se havia intenção por parte do instituto em se 

instalar na cidade. Em resposta o vereador Tayrone explicou que a princípio cabe ao 

município disponibilizar determinada estrutura para funcionamento. O vereador 

explicou ainda que o posto de IEF na cidade facilitará muito a vida dos produtores 



rurais, e, destacou que o carvão é hoje uma das principais atividades econômicas 

municipais. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Ato contínuo 

fez-se a leitura das Indicações nºs 087 e 088/2017, 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. Em seguida fez-

se a leitura das Indicações nºs 089 e 0902017, 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. 

Continuando fez-se a leitura das Indicações nºs 091 e 092/2017, 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 realizou-se a leitura do Requerimento nº 024/2017 de 

autoria da Sra. Lúbia Aparecida dos Santos Martins. Após a leitura a Sra. Lúbia 

solicitou intercessão dos Senhores vereadores junto ao Poder Executivo Municipal 

para a construção de quebras-molas nas imediações da Escola Estadual Professor 

Antônio Fernandes Pinto, a fim facilitar a travessia e garantir maior segurança aos 

pedestres, especialmente aos alunos que passam pelo local. A Senhora Lúbia 

discorreu também sobre a necessidade de quebra-molas próximo à escola do bairro 

Louis Ensch (Samitri) e sobre perigos enfrentados pelos alunos de tais escolas. 

Neste instante o vereador Tayrone Arcanjo agradeceu a Sra. Lúbia pela participação 

e parabenizou-a pelas constantes cobranças neste sentido. Prosseguindo solicitou 

ao líder de governo, vereador José Ronaldo de Araújo, que buscasse informações 

junto ao executivo sobre a construção da benfeitoria e os atualizassem na próxima 

reunião. Neste momento o vereador Inácio Linhares discorreu sobre facilidade do 

executivo em atender à reivindicação, caso seja de interesse. Finalizando a Sra. 

Lúbia ressaltou que caso haja ocorrência de acidente com alunos no local, a mesma 

apoiará a família da vítima a acionar todos os meios necessários para 

responsabilização do ocorrido. Em atenção o Presidente Tarcísio também agradeceu 

a Sra. Lúbia pela participação e ressaltou que conforme pedido do vereador 

Tayrone, aguardará que o líder de governo, verifique a situação com o executivo 

municipal. Logo após o Presidente informou aos vereadores que segundo 



informações recebidas, alguns cidadãos piracicabenses viriam à presente reunião 

para reivindicar com relação a determinados imóveis cedidos pela empresa Vale ao 

Município, os quais estão sendo solicitados de volta. Diante do exposto o Presidente 

realizou leitura da correspondência enviada pela empresa Vale ao Prefeito à época, 

Sr. Gentil Alves Costa comunicando ao município a não intenção em renovar os 

contratos de comodatos denominados Centro Comunitário de Rio Piracicaba e 

Centro Comunitário de Bicas, bem como do Ofício nº 061/2017, onde o Prefeito 

Antônio José Cota manifestou à empresa Vale, sua intenção em formalizar contratos 

a fim de utilizar tais espaços em prol da comunidade. Após a leitura o Presidente 

informou que até o presente momento ainda não haviam recebido resposta por parte 

da empresa Vale. Neste instante o vereador Tayrone questionou se as 

correspondências mencionavam a vigência dos comodatos. Em resposta o 

Presidente informou que não. Assumindo a palavra o vereador zaino questionou se 

os contratos haviam sido firmados com o município ou com as entidades. Em 

atenção o presidente informou que foram firmados com o município. Finalizando os 

vereadores Zaino Gomes e Tayrone Arcanjo discorreram sobre necessidade do 

município solicitar a doação definitiva de tais imóveis a fim de garantir que os 

investimentos feitos nos locais pelo municípios não sejam perdidos na ocasião da 

devolução. Em seguida foi concedido ao vereador Tayrone Arcanjo Guimarães o uso 

da tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 009/2017 para falar 

sobre Indicações. Usando a Tribuna o vereador manifestou reclamação em relação 

aos números de Indicações que estão sendo colocadas em votação em cada 

reunião. O vereador informou que realizou Requerimento com 15 pedidos de 

Indicações e só foi atendido em 04 delas, e que na presente reunião apesar de não 

ter assunto de grande relevância, foi determinada apenas 02 indicaçãoes para cada 

vereador. O vereador ponderou sobre as cobranças recebidas na cidade e sobre 

necessidades de reivindicar benfeitorias para a população. Neste momento pediu à 

assessora especial, Sra. Junia do Rosário Maia Vieira, que realizasse leitura do 

artigo 116 do Regimento Interno, que dispõe sobre as Indicações. Em atenção o 

Presidente Tarcísio explicou que a pauta do dia apenas estava tranquila pelo fato da 

não vinda das pessoas que reivindicariam com relação aos imóveis da Vale. O 

Presidente destacou ainda que em respeito ao princípio da isonomia buscava 



atender a todos os vereadores com o mesmo número de Indicações e salientou a 

dificuldade vivida atualmente pelo executivo municipal, devido ao fato de ter 

recebido a Casa “desarrumada”, ressaltando ao final que poderiam conversar quanto 

ao assunto em momento mais apropriado. Neste instante o vereador Tayrone 

afirmou entender as dificuldades enfrentadas, porem explicou que muitas das 

indicações eram reinvidicações muito simples, como as relacionadas a braços em 

poste de energia e instalação de lixeiras. O Presidente Tarcísio destacou que 

também possuía várias Indicações “paradas” e na oportunidade mencionou ação 

judicial do município em tramitação, relacionada também a solicitação de braço em 

poste da CEMIG. Neste momento o vereador Tayrone novamente destacou a 

previsão do Regimento Interno para inserção das Indicações na pauta. Em resposta 

o Presidente Tarcísio ponderou sobre princípio da igualdade, e sobre dificuldades 

para atender a todos os vereadores em um número tão elevado de indicações, como 

por exemplo, o prazo de duração das reuniões. Finalizando o vereador Tayrone 

afirmou sua disposição para votação de todas as Indicações independente do prazo 

de duração da reunião. Ao final o Presidente destacou necessidade de rever o 

Regimento Interno. 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, 10 de maio de 2017. 
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