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

 

 

Aos oito dias do mês de março de 2017, às 19h15min, 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, o 

Presidente solicitou um minuto de silencio em razão do falecimento do Senhor 

Antônio Alves de Almeida e, em seguida discorreu sobre o aludido Senhor. Logo 

após 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 quatorze de 

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

quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Momento 

seguinte o Presidente discorreu sobre participação na abertura da Campanha da 

Fraternidade no município e realizou leitura da carta de compromisso distribuída na 

ocasião. O Presidente pediu apoio aos colegas parlamentares para ajudar na 

campanha e mencionou doação recebida referente a uma muda de Ypê Amarelo, 

para a qual, pediu aos vereadores sugestões de lugares públicos para plantá-la. 

Neste instante o vereador Zaino Gomes Martins solicitou o uso da palavra para 

discorrer acerca da Campanha da Fraternidade. Usando a tribuna o vereador 

elucidou brilhantismo do Bispo Dom Eugênio de Araújo Sales pela criação da 

Campanha da Fraternidade. O vereador parabenizou a CNBB – Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil pela escolha do tema deste ano, uma vez que o 

planeta se encontra em crítica situação. O vereador discorreu sobre transtornos 

causados pelo acumulo de lixo no oceano Pacífico e na oportunidade parabenizou 

às associadas da ASCARIPI, pelos relevantes serviços prestados ao município. 

Continuando fez um apelo aos colegas vereadores para que todos se envolvam na 

campanha e citou grandes países como estados Unidos e China que não dão a 

importância devida à questão ambiental. Finalizando citou cidade do Interior de São 

Paulo onde crianças estão nascendo deficientes devido à poluição e parabenizou à 

paróquia São Miguel e demais paróquias que abraçam esta causa. Voltando à 

palavra o Presidente Tarcísio Bertoldo discorreu sobre Dia Internacional da Mulher e 

realizou leitura de homenagem às mesmas. Prosseguindo solicitou a entrega de 



rosas às mulheres presentes, representando as servidoras do Legislativo, à 

vereadora Dirlene Aparecida Tomaz e à representante do Executivo. Em seguida 

pediu aos vereadores que homenageassem também às mulheres que se 

encontravam no plenário. Momento seguinte fez-se leitura do Despacho 004/2017, 

distribuindo a todos os vereadores o Projeto de Resolução nº 469/2017. Ato 

Contínuo informou aos vereadores que após reclamações de usuários das linhas de 

ônibus Rio Piracicaba/João Monlevade e João Monlevade/Rio Piracicaba, pelas 

alterações nos horários, e, a pedido do vereador Valdeci Silva, foi convidado o 

proprietário da empresa Lopes e Filhos para participar de uma reunião na Câmara. 

Todavia foi recebido um ofício justificando a impossibilidade de comparecimento do 

mesmo, uma vez que a empresa está em transição para uma nova administração. 

Prosseguindo informou aos vereadores sobre reunião a ser realizada com 

autoridades policiais de Rio Piracicaba e Comandante da cidade de João Monlevade  

a fim de tratar sobre a Segurança Pública do Município. Em 1º turno Projeto de Lei 

nº 1.898/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Define, Normatiza e 

Regulamenta os Benefícios Eventuais no âmbito do município de Rio Piracicaba, nos 

termos do art. 22 da Lei Federal n.º 8742/93, e dá outras providências”. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Usando a tribuna o vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães manifestou seu voto favorável ao Projeto, e questionou 

ao Presidente se não deveria ter sido aprovado um credito especial para o mesmo. 

Em atenção o Presidente informou que havia consultado o jurídico da casa, o qual 

afirmou não haver problemas quanto a isso. Neste momento o vereador Zaino 

Gomes Martins afirmou considerar a proposição em votação um Projeto justo e 

tecnicamente correto. Continuando afirmou acreditar na honestidade do executivo e 

por isso votaria tranquilamente no Projeto.  Diante disto o vereador Tayrone afirmou 

não ter medo quanto à atitude do executivo e destacou que sua dúvida era apenas 

relacionada ao valor, o qual não era previsto no mesmo. Neste momento o vereador 

Zaino Gomes destacou a possibilidade de ser encaminhado em data futura o Projeto 

de crédito especial e manifestou interesse de receber na Câmara Municipal um 

responsável pela área de assistência social do município, a fim de explanar sobre as 

atividades da mesma. Voltando à palavra o vereador Tayrone afirmou que sua 

dúvida era com relação ao artigo 17 do Projeto, pois da maneira que estava o 



executivo poderia gastar qualquer quantidade, já que não havia sido previsto no 

orçamento, ressaltando porem seu voto favorável ao mesmo. Prosseguindo a 

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

colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º 

turno Projeto de Lei Complementar nº 1.900/2017, de autoria do Prefeito Municipal 

que “Autoriza a contratação temporária para atender o CRAS”. Após a leitura o 

Projeto foi levado 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 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, e Zaino Gomes 

Martins. Assim o Projeto de Lei Complementar nº 1.900/2017 foi aprovado em 1º 

turno por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 1.901/2017, de autoria 

do vereador Edivaldo Antônio da Araújo que “Institui no município de Rio Piracicaba 

o incentivo à aprendizagem do jogo de xadrez na rede pública de ensino”. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Usando a tribuna o vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães questionou ao Presidente se a proposição em 

discussão deveria ser um anteprojeto uma vez que o mesmo traria custos ao 

município. O vereador manifestou também dúvida se haveria a contratação de 

profissional para ministrar as aulas de xadrez ou se alguma matéria seria excluída 

para encaixar o jogo. Em resposta o Presidente afirmou entender que o Projeto teria 

custos e que seria necessário contratar profissional na área, desta forma questionou 

ao autor do Projeto, se o mesmo tinha algum esclarecimento quanto ao assunto. 

Respondendo o vereador Edivaldo afirmou não ter esclarecimento, e salientou que 

terá que ser contratado tal profissional. Diante do exposto o vereador Tayrone 

afirmou que o Projeto deveria ter partido do Executivo para o Legislativo, por isso a 

necessidade do mesmo ser um anteprojeto. O vereador também manifestou dúvida 

se o Projeto se ajustará na grade escolar ou se seria apenas um incentivo. Em 

atenção o Presidente afirmou que entendia que seria adaptado na grade escolar. 

Voltando a palavra o vereador Tayrone Arcanjo opinou que o Projeto em discussão 

se adequaria bem como um incentivo pelo CRAS - Centro de referência de 

Assistência Social. Neste momento o Presidente solicitou ao Sr. Eyer Nogueira, 



Procurador Jurídico da Câmara que realizasse esclarecimentos quanto ao Projeto. 

Usando a tribuna o procurador explicou o Projeto não criava despesa uma vez que 

previa algo que já existente na Lei Federal 9394, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, que prevê o desenvolvimento de atividades de artes, bem como de 

raciocínio, desta forma bastaria o executivo integrar o ensino de xadrez na grade 

curricular do município. Diante do exposto o vereador Tayrone ponderou que para 

aderir o ensino na grade teria que diminuir uma matéria, gerando também custos, 

pois teria que contratar professor específico. Ato contínuo o procurador salientou 

que já existe Lei Federal prevendo tal ensino, assim como também o ensino de 

música e por isto não se estava gerando despesas, uma vez que não era uma coisa 

nova, mas sim algo já previsto na Legislação. Explicou ainda que o xadrez é inserido 

pelo fato do mesmo contemplar questões de raciocínio, arte e ser também 

considerado como prática esportiva. Finalizando destacou que a Lei Municipal estará 

regulamentando algo que já é obrigação do município realizar assim como já existe 

previsão para aulas de músicas. Assumindo a palavra o vereador Tayrone comentou 

que no mandato anterior foi discutido sobre as aulas de músicas, porem na cabia 

mais na grade e por isso não foi possível disponibilizá-las. Diante disto o procurador 

destacou a obrigação municipal de adequar a grade curricular a fim incluir a aula de 

música, pois do contrário, estará irregular aos olhos da Lei 9394. Prosseguindo a 

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

colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º 

turno Projeto de Resolução nº 467/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

que “Regulamenta na Câmara Municipal de Rio Piracicaba o Sistema de Controle 

Interno e dá outras providências”. 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. Logo após foi concedido ao vereador Valdeci Silva o uso da 

tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 003/2017 para falar a 

respeito do dia internacional da mulher. Usando a Tribuna o vereador parabenizou à 

colega vereadora, Sra. Dirlene Aparecida Tomaz, a todas as funcionárias da Casa, 

e, em nome delas cumprimentou todas as mulheres da cidade. Em Seguida foi 

concedido ao vereador Zaino Gomes Martins o uso da tribuna conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar nº. 004/2017 para discorreu sobre falecimento do Senhor 



Antônio Alves de Almeida e sobre dia internacional da mulher. Usando a Tribuna o 

vereador destacou importância das mulheres na vida de todos e congratulou sua 

irmã Adriana, a qual o ajuda diariamente.  Prosseguindo parabenizou as servidoras 

da Casa Legislativa, todas as mulheres brasileiras, e deixou um apelo para que as 

grandes nações ajudem às mulheres africanas, as quais morrem a cada segundo 

devido à fome. O vereador manifestou também sua indignação, pois a cada 1 hora, 

15 mulheres sofrem crimes pelas mãos de homens em Minas Gerais. Continuando o 

vereador realizou homenagem ao Senhor Antônio Alves de Almeida e deixou seu 

pesar a todos os familiares. O vereador mencionou a fogueira de São João como 

uma tradição deixada pelo mesmo à comunidade e finalizando desejou que o 

mesmo fosse recebido nas graças de Deus. 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, 08 de março de 2017. 
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