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

 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 primeiro 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. Em seguida fez-

se a leitura do Ofício nº 028/2017 e do relatório da Coordenadora da Vigilância em 

Saúde do município, acerca das providencias tomadas quanto a infestação de 

caramujos no bairro Louis Ensch, bem como do Ofício nº 029/2017 onde o Senhor 

Prefeito Municipal indicou o vereador José Ronaldo de Araújo para ser o Líder do 

Prefeito nesta Casa Legislativa. Prosseguindo o Presidente solicitou ao vereador 

Valdeci Silva, relator da Comissão de Administração Pública, que realizasse leitura 

do relatório elaborado pela referida Comissão quanto aos transtornos sofridos pelos 

comerciantes e moradores do Distrito de Conceição de Piracicaba com as 

constantes quedas de energia. Após leitura do relatório o vereador Zaino Gomes 

Martins, Presidente da aludida Comissão, discorreu sobre a qualidade na prestação 

de serviços da CEMIG, especialmente após terceirização de determinados serviços. 

O vereador manifestou sua indignação e citou medidas adotadas anteriormente, as 

quais, hoje não estão mais sendo realizadas, como a bateção de rede a fim de evitar 

que galhos de arvores caiam sobre a rede e citou prejuízos causados aos moradores 

do aludido Distrito. Neste momento após manifestação Plenária, o vereador também 

discorreu acerca de transformador da localidade, o qual com o aumento do número 

de casas, já não é suficiente para atender toda a demanda, causando assim 

constantes quedas na energia da comunidade. Assumindo a palavra o Presidente 

Tarcísio Bertoldo manifestou seu apoio contra a situação e informou aos vereadores 

que uma reunião havia sido agendada para o dia 02 de março do corrente com o 

gerente da Cemig a fim de discutir o assunto. Logo após realizou-se a leitura das 

Indicações nºs 026 e 027/2017, 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 fez-se a leitura 

das Indicações nºs 028 e 029/2017, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. 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 030 e 031/2017, 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. Prosseguindo 

realizou-se a leitura das Indicações nºs 032 e 033/2017, 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. 

Momento seguinte realizou-se a leitura das Indicações nºs 034 e 035/2017, de 

autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos 

os vereadores. Ato contínuo realizou-se a leitura das Indicações nºs 036 e 037/2017, 

de autoria do vereador Zaino Gomes Martins. Levadas ao Plenário para discussão o 

autor da proposição justificou a necessidade de construção de ponto de ônibus 

coberto nas localidades de Paraíso, Ribeirão, Boa Vista e Barroso, uma vez que da 

forma como está, as crianças têm de enfrentar intempéries como sol e chuva. 

Prosseguindo justificou a necessidade de coleta de lixo nas localidades de Padre 

Bento e Barroso, uma vez que muitos sitiantes, moradores de João Monlevade, que 

passam os finais de semana nestes lugares, ao retornarem para suas residências 

descartam o lixo gerado às margem da estrada que liga o Distrito de Conceição de 

Piracicaba à BR 262. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse 

se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Momento 

seguinte fez-se a leitura das Indicações nºs 038 e 039/2017, 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. 

Continuando realizou-se a leitura das Indicações nºs 040 e 041/2017, 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. Logo após realizou-se a leitura das Indicações nºs 042 e 043/2017, de 



autoria do vereador Inácio Linhares. Levadas ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Logo após foi concedido ao vereador Hugo Pessoa de Almeida o uso da 

tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 002/2017 para discorrer 

acerca da correspondência a ser encaminhada à empresa Vale, solicitando 

benfeitorias ao município. Usando a tribuna, o vereador Hugo discorreu sobre a 

grande necessidade de efetiva manutenção nas estradas da cidade e explicou que 

devido à delicada situação do município estaria encaminhando uma correspondência 

à empresa Vale solicitando a doação de um caminhão pipa a ser usado nestas 

manutenções. O vereador pediu apoio aos demais colegas parlamentares para 

assinarem a correspondência e manifestou possibilidade de mais adiante conseguir 

um rolo compressor para tal finalidade. Em seguida realizou-se a leitura da 

correspondência do vereador Hugo Pessoa de Almeida a ser encaminhada à 

empresa Vale.  Após leitura o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães sugeriu que o 

vereador mencionasse no pedido que o equipamento fosse novo ou em bom estado 

de conservação a fim de não ocorrer como na doação do carro usado pela polícia 

militar e da patrol que se encontra no pátio da prefeitura. 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, 14 de fevereiro de 2017. 
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