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

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 doze 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 2º turno e redação final 

Projeto de Lei nº 1.902/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a 

alteração da Lei Complementar nº. 2141, de 01 de julho de 2010 e dá outras 

providências”. 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, Zaino Gomes Martins 

e o Presidente Tarcísio Bertoldo. Assim o Projeto de Lei nº 1.902/2017 foi aprovado 

em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final 

Projeto de Lei nº 1.903/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a 

concessão de adiantamentos e dá outras providencias”. Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado em 2º turno e 

redação final por todos os vereadores. Logo após realizou-se a leitura das 

Indicações nºs 062 e 063/2017, de autoria do vereador Inácio Linhares. Levadas ao 

Plenário para discussão o autor da proposição e o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães discorreram sobre a necessidade e importância da construção do 

quebra-mola nas imediações da Escola Estadual Professor Antônio  Fernandes 

Pinto, bem como sobre as constantes reivindicações para instalação do mesmo. 

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 064 a 066/2017, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão o autor comentou que no último 



processo seletivo realizado pelo executivo municipal, para contratação de agentes 

de saúde, os moradores dos bairros Jardim das Rosas a Bairro de Fátima não 

puderam participar do mesmo, uma vez que nestas localidades não existe o 

Programa de Saúde da Família - PSF instalado. Em seguida destacou a 

necessidade de melhorias no fornecimento de remédios básicos e de uso controlado 

na farmácia do posto de saúde da cidade, uma vez que muitos medicamentos já 

estão em falta há pelo menos 4 (quatro) meses. Neste momento o Presidente 

Tarcísio Bertoldo salientou que com relação à impossibilidade de participação de 

determinadas pessoas no Processo Seletivo, estas, poderiam impugnar o edital 

devido a tal condição, e, neste ato solicitar a condição de trabalhar nos PSFs das 

demais localidades. Em atenção, o vereador Tayrone afirmou já ter realizado tal 

orientação, todavia estavam aguardando a listagem dos aprovados no processo. 

Diante do exposto o vereador Zaino questionou ao vereador Tayrone se no edital 

não citava os bairros, uma vez apesar do Distrito de Conceição de Piracicaba 

(Jorge) ter PSF citou-se que eram necessárias pessoas que residiam no Carvalho. 

Em resposta o vereador Tayrone explicou que tal condição devia-se ao fato da 

localidade do Carvalho pertencer ao PSF do Jorge. Na oportunidade a vereadora 

Dirlene também exemplificou o bairro Córrego São Miguel, que por pertencer ao PSF 

do Centro, possibilitou a participação dos moradores locais. Após tais explicações o 

vereador Zaino sugeriu que o Líder do Executivo, vereador José Ronaldo de Araújo, 

levasse a questão até o Prefeito Municipal, o mais breve possível. Discorreram ainda 

sobre o assunto os vereadores Inácio Linhares, o Presidente Tarcísio Bertoldo, que 

na ocasião explicou como foi realizado o Processo seletivo da ultima gestão e o 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Logo após o vereador Valdeci Silva informou 

aos presentes que segundo informações recebidas a falta dos remédios já havia 

sido normalizada. Diante da afirmação os vereadores Inácio Linhares e Tayrone 

Arcanjo Guimarães afirmação que até a presente data, não haviam recebido tal 

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

manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Continuando 

fez-se a leitura das Indicações nºs 067 a 069/2017, de autoria do vereador Valdeci 

Silva. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Zaino Gomes destacou a 

necessidade de fiscalização e de cumprimento do código de posturas do município, 



a fim de evitar que lotes sujos pela cidade agravem os problemas causados pelo 

mosquito, que hoje transmite inúmeras doenças. Em seguida o vereador Valdeci 

Silva realizou explicações quanto a Indicação nº 067/2017. Prosseguindo a 

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

aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte realizou-se a leitura das 

Indicações nºs 070 a 072/2017, de autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. 

Levadas ao Plenário para discussão o autor destacou que o mata-burro solicitado na 

Indicação nº 070/2017, seria para impedir que as criações existentes na área de 

propriedade da Arcelor Mital invadam a plantação dos moradores locais. Diante do 

exposto o vereador Tayrone sugeriu que fosse enviado um ofício à Arcelor Mital 

tratando da situação. Neste momento, o vereador Zaino Gomes discorreu sobre 

transtornos que um mata-burro pode ocasionar, uma vez que pode ser utilizado 

como meio para prática de crime, como ocorrido no quebra-molas instalado na BR 

262, na entrada do trecho de acesso ao Distrito de Conceição de Piracicaba, 

salientando mais uma vez a necessidade de cumprimento do código de posturas do 

município, o qual prevê que todo terreno deve ser cercado, e tal cerca deve ser de 

acordo com o animal que abriga. Voltando à palavra o vereador Tayrone sugeriu que 

o executivo passasse a utilizar passa-gado, o qual basicamente ficaria no mesmo 

custo do mata-burro. Continuando informou aos presentes que após seu pedido foi 

encaminhado uma correspondência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte – DNIT, solicitando a retirada do quebra-mola instalado na BR 262, à 

altura do KM 192, próximo ao trecho que dá acesso ao Distrito de Conceição de 

Piracicaba, porem havia recebido a resposta de que o mesmo só poderia ser retirado 

após realização de obra de contenção no local, a qual,  ainda estava sendo licitada. 

Finalizando o vereador Hugo realizou considerações sobre o uso de mata-burro e 

explicou dificuldades para o fechamento da área supracitada. Prosseguindo a 

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

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

nºs 073 a 075/2017, de autoria da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Levadas ao 

Plenário para discussão o vereador Inácio Linhares destacou que na comunidade do 

Brumadinho já havia academia ao ar livre instalada. A vereadora Dirlene destacou 

que a mesma precisa de melhorias, como iluminação, uma vez que tem sido alvo de 



reclamações dos moradores locais. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores.  Ato contínuo realizou-se a leitura das Indicações nºs 076 e 077/2017, 

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. Logo após realizou-se a leitura das Indicações nºs 078 a 

080/2017, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário para 

discussão o autor das proposições justificou a Indicação nº 078/2017. De acordo 

com o vereador atualmente não existe a disponibilização de remédios nos PSFs da 

cidade, e segundo informações recebidas, para que isto ocorra cada unidade de 

PSF teria que ter um farmacêutico. O vereador discorreu sobre as vantagens em 

disponibilizar medicamentos de urgência a serem ministrados pelos médicos nos 

postos de saúde, o que beneficiaria os pacientes e a própria administração. 

Finalizando o vereador justificou também as indicações nºs 079 e 080/2017. 

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

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Em seguida foi concedido ao 

vereador Tarcísio Bertoldo o uso da tribuna conforme Inscrição de Comunicação 

Parlamentar nº. 008/2017 para falar a respeito da empresa Vale. Usando a palavra o 

presidente discorreu sobre reuniões realizadas pela empresa Vale, com o objetivo de 

esclarecer quanto à segurança da estrutura da barragem do Diogo e demais 

barragens da cidade. O vereador esclareceu que a Vale estará reunindo também 

com as comunidades e pediu aos colegas parlamentares que contribuam 

fomentando a participação da população nestas reuniões, a fim de todos tomarem 

conhecimento da situação. O vereador esclareceu que atualmente a barragem do 

Diogo tem capacidade máxima de 7.4 milhões de metros cúbicos, e, hoje já está 

trabalhando com 5 (cinco) milhões de metros cúbicos. De acordo com o vereador, 

segundo informações recebidas, até o ano de 2020 a mesma estará em sua 

capacidade máxima, sendo necessário então o processo de alteamento da mesma. 

O vereador destacou também a importância dos vereadores ficarem atentos à 

previsão de vida útil da Mina na cidade, a fim de já iniciar trabalhos e ações para 

diversificar as atividades econômicas do município. Diante do exposto o vereador 

Tayrone Arcanjo discorreu sobre visita realizada à empresa Vale e sugeriu que caso 



haja a realização de alteamento, que sejam realizadas audiências públicas com a 

comunidade. Na oportunidade discorreu sobre Audiência realizada no mandato 

passado onde a Vale não encaminhou representante ao evento.  Discorreram 

também sobre o assunto os vereadores Inácio Linhares e José Ronaldo de Araújo. 

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, 26 de abril de 2017. 
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