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

 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 sete de junho 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 1.906/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Altera a Lei 

Municipal nº 1.953, de 04 de abril de 2003”.  Levado ao Plenário para discussão o 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães manifestou sua intenção de solicitar 

adiamento de discussão do Projeto. Diante disto o Presidente sugeriu ao vereador 

que relevasse a solicitação devido à importância e necessidade de aprovação do 

mesmo. O vereador Tayrone explicou que o Projeto não continha de forma explícita 

que os taxistas designados para os pontos dos Distritos realmente ficarão nos 

mesmos. Neste momento o Presidente explicou que a solicitação para que fosse 

estabelecido como regra que os permissionários não atuassem em outros pontos era 

um objeto do edital convocatório de licitação, e que na ocasião da mesma, caso não 

conste tal previsão, o vereador poderá impugnar o edital. Ato contínuo o vereador 

Zaino Gomes Martins afirmou que em sua opinião o Projeto era bem claro com 

relação ao assunto, e destacou o fato de que se o Projeto estava em votação, era 

porque provavelmente existia pessoas interessadas nas placas disponibilizadas. Na 

ocasião discorreu também sobre o assunto o vereador Inácio Linhares. Diante do 

exposto o Presidente suspendeu a reunião para que fosse elaborado o 

Requerimento do vereador Tayrone Arcanjo. Reaberta a sessão o vereador Valdeci 

Silva comunicou que também havia sido questionado sobre o assunto e informou 

que passou a questão ao executivo municipal. Logo após fez-se leitura do 

Requerimento nº 004/2017, que levado ao Plenário para votação, foi aprovado por 

todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 1.912/2017, de 

autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza a cessão temporária de servidor 



municipal à assistência social de Rio Piracicaba, e dá outras providências”. Levado 

ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto 

de Lei foi aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 1º turno 

Projeto de Lei nº 1.899/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Regulamenta a 

Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no âmbito do município de Rio 

Piracicaba e dá outras providencias”.  Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário 

para discussão. Neste instante o vereador Zaino salientou o objetivo do Projeto de 

moralizar os repasses realizados às entidades culturais, esportivas, filantrópicas etc, 

após os escândalos de corrupção ocorridos na área. O vereador destacou a 

necessidade de votação do Projeto a fim de regulamentar em âmbito municipal a Lei 

Federal criada, e destacou possibilidade das novas regras dificultarem dia a dia das 

pequenas entidades. Diante do exposto o vereador sugeriu que o executivo 

municipal disponibilize funcionários para ajudarem as pequenas entidades, as quais, 

provavelmente não terão estrutura suficiente para fazerem suas prestações de 

contas. Finalizando o vereador agradeceu e convidou a todos para participarem da 

tradicional fogueira de São João, no dia 23 de junho do corrente, no Distrito de 

Conceição de Piracicaba. Continuando a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 1.911/2017, de autoria do Prefeito 

Municipal que “Cria cargo de coordenador do CRAS, altera o art. 11 da Lei 

Complementar nº 2.319, de 27 de março de 2017, no âmbito municipal 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. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 1.913/2017, de autoria 

do Prefeito Municipal que “Dispõe sobre as alterações nas fontes e/ou destinações 

de recursos 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 turno 

único e redação final por todos os vereadores. Em turno único e redação final 

Projeto de Lei nº 1.916/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza abertura 

de crédito especial no orçamento de 2017 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 turno único e redação final por todos os vereadores. Em 



seguida fez-se a leitura das Indicações nºs 108 e 109/2017, de autoria da vereadora 

Dirlene Aparecida Tomaz. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Tayrone 

Arcanjo questionou à autora das proposições, se as áreas para a construção das 

casas populares seriam disponibilizadas pela Prefeitura. Em resposta a vereadora 

Dirlene explicou que o executivo possui diversas áreas na cidade, as quais poderiam 

ser disponibilizadas para a construção. Continuando discorreram ainda sobrea a 

Indicação nº 109/2017, bem como as dificuldades enfrentadas por quem necessita 

realizar tratamento odontológico gratuito na cidade. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por 

todos os vereadores. Logo após fez-se a leituras das Indicações nºs 110 e 111/2017, 

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. Momento seguinte realizou-se a leitura das 

Indicações nºs 112 e 113/2017, 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 fez-se a leitura das 

Indicações nºs 114 e 115/2017, 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.  Ato contínuo realizou-se a 

leitura da Indicação nº 116/2017, de autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. 

Levada ao Plenário para discussão o autor justificou verbalmente a indicação e 

destacou a necessidade das placas de moto taxi para o Distrito de Conceição de 

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

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Continuando fez-se a 

leituras das Indicações nºs 117 e 118/2017, 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 

realizou-se a leitura do Requerimento nº 031/2017 de autoria da Sra. Lúbia 

Aparecida dos Santos Martins. Após a leitura a Sra. Lúbia explicou que sua 

presença devia-se à busca de uma resposta quanto suas reivindicações para 

construção de quebra-molas. Neste momento o Presidente Tarcísio explicou que 

havia encaminhado a solicitação ao Prefeito e informou que o havia questionado 



sobre o assunto, porém, o mesmo não havia dado uma previsão para construção 

dos mesmos. Neste instante questionou ao líder de governo, vereador José Ronaldo 

de Araújo se tinha um parecer sobre o assunto. Assumindo a palavra o vereador 

José Ronaldo informou que havia recebido a informação de construção de 2 (dois) 

quebras molas no bairro Praia, o mais breve possível, sendo um subindo para o 

bairro Bom Jesus e outro em frente a farmácia, antes da faixa de pedestre.  Neste 

momento o vereador Tayrone salientou que a ideia inicial era a construção de 

quebra-molas em frente ao “espaguete”, na forma de alteamento. Em atenção o 

vereador José Ronaldo explicou que o referido local já possui uma faixa para 

travessia de pedestre. Voltando a palavra a Sra. Lúbia destacou a falta de respeito 

dos motoristas com relação à faixa mencionada e questionou quanto a construção 

de quebra-molas nos demais pontos da cidade onde também existem alunos 

estudando. Neste momento o vereador José Ronaldo informou sobre a visita 

realizada ao bairro Bicas para futura construção de redutor de velocidade. Ato 

contínuo o vereador Inácio Linhares destacou falta de interesse para a construção 

dos quebra-molas, uma vez que as reivindicações para o mesmo já duram 3 (três) 

anos. Assumindo a palavra o Presidente Tarcísio informou que o executivo havia 

recebido as reivindicações quanto aos quebra-molas nas imediações do colégio, 

porem quanto aos demais locais, não havia sido informado. Os vereadores Tayrone 

e Inácio ainda discorreram sobre o assunto. A Sra. Lúbia destacou mais uma vez a 

importância e necessidade dos quebra-molas, a fim de garantir maior segurança às 

pessoas que passam polo local e finalizando a gradeceu a todos pela oportunidade. 

Em resposta o presidente agradeceu a Sra. Lúbia pela participação e reiterou ao 

líder de governo, que levasse a questão ao Prefeito Municipal. Logo após foi 

permitido o uso da Tribuna à Sra. Andrea de Araújo Rocha, representante dos 

agentes penitenciários contratados de Rio Piracicaba e do médio Piracicaba. A Sra. 

Andrea explicou aos vereadores a situação vivida pelos agentes contratados frente à 

possibilidade de demissão dos mesmos. Diante disto solicitou aos vereadores 

intervenção junto aos Deputados Estaduais a fim de tentarem suspender o processo 

de demissão e na tentativa de prorrogação da vigência dos contratos até o próximo 

concurso público para a área. Na ocasião os vereadores Tayrone e Zaino Gomes 

solicitaram a Sra. Andrea cópia do documento relativo ao sindicato da classe, a fim 



de tomarem as medidas possíveis, e o vereador Tayrone destacou que todos os 

vereadores não mediriam esforços para evitar tão grande perda, especialmente com 

relação à área de empregos. Finalizando a Sra. Andrea agradeceu a todos pela 

oportunidade e convidou a todos para visitarem o presídio e conhecer melhor a 

realidade do local. Neste instante o Presidente Tarcísio também agradeceu a Sra. 

Andrea pela participação e informou que seria enviado um ofício ao Governador 

Fernando Pimentel sobre o assunto, ocasião em que fez leitura do mesmo. Logo 

após o vereador Tayrone informou aos presentes que o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, pediu a extinção do cartório eleitoral do 

município. O vereador sugeriu ao Presidente o envio de Ofício a fim de tentar 

reverter a situação, uma vez que a cidade sofrerá grandes perdas e transtornos com 

a extinção do cartório eleitoral. Respondendo o Presidente concordou em 

encaminhar o ofício. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna ao vereador Valdeci 

Silva, conforme inscrição de comunicação parlamentar nº 010/2017, a fim de 

discorrer sobre correspondência encaminhada à empresa Vale. Usando a tribuna o 

vereador destacou o alto índice de desemprego na cidade e convidou aos colegas 

parlamentares para assinarem com ele uma correspondência a ser encaminhada à 

empresa Vale, solicitando que suas empreiteiras instaladas na cidade, deem 

preferência para contratação de mão de obra piracicabense. Momento contínuo fez-

se leitura do convite da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz, encaminhado à 

Controladora Municipal, Sra. Maria Cristina Martins Cota, para comparecimento à 

presente reunião, a fim de explicar sobre a atual situação econômica do município. 

Após a leitura, usando a tribuna a Sra. Maria Cristina, demonstrou aos presentes 

informações relacionadas à despesa, receita, gastos com pessoal, saúde etc, 

explicando também como as informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura 

de Rio Piracicaba, em seu Portal da Transparência, e também pelo site do Tribunal 

de Contas de Minas Gerais. No decorrer da explicação, a Sra. Cristina respondeu 

alguns questionamentos realizados pelo vereador Tayrone Arcanjo e ao final 

agradeceu a todos pelo convite. Assumindo a palavra o Presidente Tarcísio 

agradeceu a Controladora Municipal pela participação. 

 

 



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, 21 de junho de 2017. 
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         1º Secretário                2º Secretário 

 

 
Vereadores: 
 
 

Inácio Linhares                                                         José Ronaldo de Araújo  

           

 

Tayrone Arcanjo Guimarães                    Valdeci Silva 

 
 
Zaino Gomes Martins 


