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

 

 

Aos dezenove dias do mês de julho 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 ausência da 

vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Ato contínuo fez-se a leitura do comunicado de 

ausência da citada vereadora e da Ata da Reunião Ordinária de cinco de julho do 

ano de 2017. Levada a Ata ao Plenário para discussão o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães questionou ao Presidente se havia sido encaminhada à Casa Legislativa 

a lista dos remédios que estava em falta no posto de saúde. Em resposta o 

Presidente informou que ainda não havia recebido a lista. Diante disto o vereador 

Tayrone manifestou sua indignação pela falta de remédios à população e citou caso 

de cidadã que o procurou pedindo sua intercessão para solução do problema. O 

vereador explicou que queria contribuir para a solução da situação e solicitou ao 

Presidente que cobrasse à secretaria de saúde o envio da lista a fim poderem 

comparecer à Prefeitura para discutir o caso. Em atenção o Presidente afirmou que 

cobraria a lista solicitada. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar a Ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em 2º 

turno e redação final Projeto de Lei nº 1.915/2017, de autoria do Prefeito Municipal 

que “Autoriza a concessão de uso de bem imóvel do município de Rio Piracicaba e 

dá outras providencias”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar, o Projeto foi aprovado em 2º turno e redação final por todos 

os vereadores presentes. Em 1º turno Projeto de Lei nº 1.918/2017, de autoria do 

Prefeito Municipal que “Dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal 

e os procedimentos para acesso ao Serviço de Inspeção Sanitária de 

estabelecimentos que produzem bebidas e alimentos para comercialização de 

origem animal e vegetal e dá outras providencias”. Após a leitura o Projeto foi levado 

ao Plenário para discussão. Neste momento o vereador Zaino Gomes Martins, 

usando a tribuna inicialmente discorreu sobre participação na reunião itinerante da 

AMEPI, realizada na cidade no ultimo dia 14 de julho. O vereador manifestou seu 



voto favorável ao Projeto e parabenizou ao Executivo Municipal, bem como à AMEPI 

por abraçarem esta causa que promoverão regionalmente os produtores, uma vez 

que os produtos produzidos em Rio Piracicaba ou demais cidades poderão ser 

comercializados em diversos locais do Brasil, motivando assim a produção agrícola 

e gerando emprego e renda. Na oportunidade o vereador mencionou circulação de 

um boato de que o Prefeito havia mandado reformar a ponte de arame, sendo que 

tal boato teve por origem a aparição de arame na referida ponte, que inclusive 

estaria enferrujado, numa alusão de que tal arame seria a referida obra do Prefeito. 

O vereador explicou que considerando que a reforma da ponte é uma reivindicação 

de sua autoria, contatou ao Prefeito, porem o mesmo afirmou não ter conhecimento 

do assunto. Finalizando afirmou acreditar que nas próximas semanas a reforma na 

ponte será realizada pelo executivo. Logo após o vereador Tayrone Arcanjo 

discorreu sobre Indicação de sua autoria para implantação do selo Sim no município, 

feita inclusive em mandatos anteriores. O vereador destacou os benefícios do 

Projeto para os produtores rurais e mencionou associação contemplada em Projeto 

anterior com a cessão de bem público, uma vez que a mesma também será 

beneficiada com a implantação. Finalizando o vereador falou dos benefícios de um 

possível consórcio entre os municípios que irá favorecer e contribuir para que os 

produtos produzidos no município possam ir para outras cidades de modo recíproco 

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

manifestar o Projeto foi colocado em votação. Feita a chamada nominal dos 

senhores vereadores responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores: 

Edivaldo Antonio 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 1.918/2017 foi aprovado 

em 1º turno por todos os vereadores presentes. Em 1º turno Projeto de Lei nº 

1.919/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Dispõe sobre criação de 

cargo público que especifica e dá outras providencias”. Após a leitura do Projeto o 

Presidente informou a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 1.919/2017 que criava 

cargos de provimento em comissão na Câmara. Levado o Projeto ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, fez-se a chamada nominal 

dos senhores vereadores. Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os 



vereadores: Hugo Pessoa de Almeida, José Ronaldo de Araújo e o Presidente 

Tarcísio Bertoldo. Responderam “Não” pela aprovação do Projeto os vereadores: 

Edivaldo Antonio de Araújo, Inácio Linhares, Tayrone Arcanjo Guimarães, Valdeci 

Silva e Zaino Gomes Martins. Assim o Projeto de Lei nº 1.919/2017 foi rejeitado em 

1º turno por todos 5 votos contrários a 3 favoráveis. Em 1º turno Projeto de 

Resolução nº 470/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Dispõe sobre 

viagens a serviço e concessão de diárias a vereadores e aos servidores do Poder 

Legislativo Municipal de Rio Piracicaba e dá outras providencias”. Após a leitura o 

Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante os vereadores Tayrone 

Arcanjo e Zaino Gomes questionaram respectivamente ao Presidente se os 

vereadores perderiam o ressarcimento e passariam a receber diárias e se tal 

modificação era exigência do Ministério Público. Em atenção o Presidente 

respondeu sim para ambas perguntas. Prosseguindo a discussão e não havendo 

mais quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação sendo 

aprovado por 6 votos favoráveis a 1 voto contrário do vereador Inácio Linhares. 

Momento seguinte realizou-se a leitura das Indicações nºs 132 e 133/2017, 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 presentes. Ato contínuo realizou-se a leitura da Indicação nº 134/2017, 

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 presentes. Momento seguinte realizou-se a leitura das Indicações nºs 

135 e 136/2017, de autoria do vereador Zaino Gomes Martins. Levadas ao Plenário 

para discussão o autor das proposições destacou os benefícios de ceder à 

comunidade o uso do espaço da escola localizada na comunidade do Barroso, a 

qual se encontra desativada, a fim da comunidade usa-la para trabalhar a se 

desenvolver. Continuando destacou a necessidade de melhorias no “Cruzeirinho” do 

Distrito de Conceição de Piracicaba, uma vez que é um espaço de grande valor para 

a comunidade e encontra-se em situação precária, necessitando de melhorias no 

muro e demais estrutura do campo. Na oportunidade o vereador Tayrone destacou 

que todos os espaços do município deveriam ser aproveitados, citando como 

exemplo a comunidade de Matipó. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 



quem quisesse se manifestar as indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores presentes. Prosseguindo fez-se a leitura das Indicações nºs 137 e 

138/2017, 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 presentes. Continuando fez-se a leitura das 

Indicações nºs 139 e 140/2017, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas 

ao plenário para discussão o autor destacou a necessidade de mutirão de 

especialidades médicas na cidade a fim de diminuir as filas de esperas e agilizar os 

atendimentos à população. Na ocasião o vereador mencionou paciente necessitada 

de atendimento com otorrino, a qual apesar de estar aguardando na fila há quase 

um ano, tem ainda 203 pessoas na sua frente. Quanto a Indicação nº 139/2017 o 

presidente destacou a necessidade da construção uma vez que a escolinha 

existente no Distrito teve de ser destruída para construção de um posto de saúde no 

local, continuando salientou também os benefícios da construção de uma creche na 

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

manifestar as indicações foram aprovadas por todos os vereadores presentes. Logo 

após fez-se a leitura das Indicações nºs 141 e 142/2017, de autoria do vereador 

Edivaldo Antônio de Araújo. Levadas ao plenário para discussão o vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães parabenizou ao autor das proposições pelas Indicações 

apresentadas e destacou a necessidade do calçamento solicitado, a fim de livrar a 

comunidade da constante poeira existente no local. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar as indicações foram aprovadas por 

todos os vereadores presentes. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna ao 

vereador Tarcísio Bertoldo, conforme inscrição de comunicação parlamentar nº 

012/2017, a fim de discorrer sobre o Projeto de Lei nº 1.919/2017. Usando a tribuna 

o vereador destacou seu lamento pela reprovação do citado Projeto no 1º turno e 

agradeceu aos colegas parlamentares que votaram favoravelmente ao mesmo.  O 

vereador explicou a necessidade de criação do cargo proposto a fim preencher 

lacuna existente no quadro de servidores da Casa, bem como para atender na 

função de controle interno da Câmara, visto que os atuais servidores já 

desempenham funções em outras comissões, o que impossibilita aos mesmos 

serem também controlador interno. Continuando destacou os requisitos para 



contratação do supervisor e destacou quadro precário de servidores, especialmente 

na ocasião de férias ou possíveis licenças de funcionários. Finalizando pediu aos 

vereadores contrários ao Projeto que repesassem na situação, visto a necessidade 

da Casa da referida mão de obra. Encerrada a pauta, sendo novamente confirmada 

a lista de presença, constatou-se a ausência da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. 

A presente Ata será levada ao Plenário para discussão, e, se aprovada pela maioria 

dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de sessões, 19 de julho de 2017. 
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