
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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  leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia treze de 

setembro de 2017. Levada ao Plenário para discussão o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães solicitou que constasse em Ata, sua sugestão para que fosse realizada 

uma Audiência Pública com a comunidade do Distrito de Conceição de Piracicaba a 

fim de verificar o interesse da mesma com relação ao percurso a ser asfaltado. Após 

solicitação o Presidente suspendeu a sessão para que fosse providenciada a 

alteração na Ata. Reaberta a reunião fez-se leitura do trecho acrescentado. 

Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar a Ata foi 

aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura do despacho 007/2017, 

distribuindo a todos os vereadores o Parecer Prévio do Tribunal de Contas referente 

as contas do Executivo Municipal no Exercício de 2014. Em seguida fez-se a leitura 

da Indicação nº 172/2017 de autoria do vereador Valdeci Silva. Levada ao plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

colocada em votação sendo aprovada por 7 votos favoráveis a 1 voto contrário, do 

vereador Inácio Linhares. Prosseguindo fez-se a leitura da Indicação nº 173/2017 de 

autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levada ao plenário para discussão 

o vereador Zaino Gomes Martins questionou ao autor da proposição se a área 

mencionada na Indicação era pertencente ao Município, à Associação ou à empresa 

Vale. Em atenção o vereador Edivaldo informou que a área não pertencia à Vale. 

Neste momento o vereador Tayrone acrescentou que a área era pertencente ao 

Estado e salientou necessidade do mesmo repassar a área ao Município antes de 

quaisquer benfeitoria realizada, a fim de resguardar o direito do Município quanto a 

construção. Na ocasião o vereador Zaino explicou que na possibilidade de 

recebimento de verbas, a mesma só é liberada mediante documentação, citando na 

ocasião caso ocorrido no Distrito de Conceição de Piracicaba e aconselhando o 



providenciamento da mesma.  Na ocasião o vereador Tayrone também mencionou 

ocorrência semelhante relacionada à escola do Bairro de Fátima. Discorreu também 

sobre o assunto o vereador José Ronaldo de Araújo.   Prosseguindo a discussão e 

não havendo mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos 

os vereadores. Ato contínuo fez-se a leitura da Indicação nº 174/2017 de autoria do 

vereador José Ronaldo de Araújo. Levada ao plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Momento seguinte fez-se a leitura da Indicação nº 175/2017 de autoria 

do vereador Zaino Gomes Martins. Levada ao plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Logo após realizou-se a leitura das Indicações nºs 176 e 177/2017, 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 foi concedido ao vereador Tayrone Arcanjo Guimarães o 

uso da tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 015/2017 para 

falar sobre Esporte e Cultura. Usando a Tribuna o vereador Tayrone inicialmente 

sugeriu que a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer encaminhasse 

convite ao Presidente da Liga Esportiva da cidade, para que o mesmo prestasse 

esclarecimentos quanto a existência de Projetos esportivos na cidade, bem como 

sobre o recebimento de subvenção social. Na ocasião o vereador destacou Projeto 

desenvolvido pelo vereador Zaino, no Distrito de Conceição de Piracicaba, salientou 

importância de motivar os times existentes na cidade e se dispôs a reunir com o 

Prefeito para encontrar uma maneira de ajudar a Liga Esportiva. Continuando o 

vereador Tayrone discorreu sobre informações extraoficiais recebidas na ocasião de 

visita ao Distrito de Padre Pinto, com relação a não realização da Cavalgada no 

local, a qual seria trocada pela cobertura da quadra de esportes existente na 

comunidade.  O vereador manifestou sua indignação pela suposta “troca” visto que a 

cavalgada é um dos poucos eventos festivos do local e em sua opinião não poderia 

ser usada como moeda de troca. Continuando destacou que realmente é necessário 

realizar a cobertura da quadra, mas que tal obra deve ser mais uma benfeitoria 

realizada, não uma troca. Na ocasião o vereador questionou ao líder de governo, 

vereador José Ronaldo de Araújo, sobre a veracidade da informação. Em resposta o 



líder informou que não sabia dizer se a cavalgada vai acontecer no Distrito, mas que 

poderia verificar. Voltando a palavra o vereador Tayrone destacou que era 

necessário envidar esforços para a realização da festividade, visto que o evento é de 

interesse da comunidade. Na ocasião o vereador Valdeci Silva informou acreditar 

que a informação fosse apenas um “boato”. Finalizando o vereador Tayrone 

manifestou mais uma vez sua indignação, caso a cavalgada seja usada realmente 

como moeda de troca para a cobertura da quadra no Distrito de Padre Pinto. Na 

ocasião o Presidente Tarcísio informou ao vereador Tayrone que o mesmo era o 

Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Logo após foi 

concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo o uso da tribuna conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar nº. 016/2017 para falar sobre a 13ª Semana Cultural do 

Legislativo.  Usando a Tribuna o Presidente discorreu sobre a realização da 13ª 

Semana Cultural e sua aceitabilidade e bom desempenho. Prosseguindo informou 

seu pesar com relação à informação recebida na presente data sobre uma denuncia 

anônima feita ao Ministério Público da cidade, argumentando que a câmara não 

poderia realizar festas e eventos. O Presidente destacou que o autor (a) da denuncia 

teve uma atitude contrária ao interesse público e covarde por não se identificar. 

Destacou ainda que o momento atual é de trabalhar para o bem da população, 

independente de partido, raça, cor etc. Finalizando explicou que existe a Resolução 

nº 383/2004, da Câmara, que prevê a realização da Semana Cultural, ou seja, que a 

Casa Legislativa estava regulamentada para realizar o evento e destacou sua 

estranheza que fato que nenhuma das Edições anteriores terem sido denunciadas. 

Logo após o vereador Zaino reforçou a ideia do vereador Tayrone quanto a situação 

do Esporte e Cultura do município e sugeriu que a Comissão de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer fizessem um levantamento dos dirigentes de clubes da cidade  a fim 

de reunir-se com os mesmos para discorrer sobre o esporte em Rio Piracicaba, e 

conhecer os principais anseios dos representantes. Finalizando manifestou interesse 

em participar da referida reunião caso a Comissão concorde em se reunir com os 

citados dirigentes. 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, 27 de setembro de 2017. 
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