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

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 oito de março 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 o Presidente 

informou que doaria a muda de Ypê Amarelo, recebida no dia da abertura da 

Campanha da Fraternidade na cidade, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Ambiental – CODEMA. Logo após fez-se a leitura do Ofício 066 de autoria do 

Prefeito Municipal, que esclarecia quanto a linha de telefonia móvel usada pela 

polícia militar da cidade. Prosseguindo realizou-se leitura do Ofício 042/2017, 

convidando a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social para comparecer a 

presente reunião e resposta ao mesmo. Momento seguinte o Presidente discorreu 

sobre o Dia Mundial da água e sobre importância em se preservar a água do 

planeta. O Presidente solicitou aos vereadores que ajudassem a criar na sociedade 

a conscientização da importância deste valioso bem da humanidade. Prosseguindo 

realizou leitura dos ofícios nºs 043 e 044 encaminhados à Prefeitura Municipal e à 

empresa Vale solicitando adoção de medidas preventivas para ajudar a preservar as 

fontes de água em nosso município. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 

1.898/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Define, Normatiza e Regulamenta 

os Benefícios Eventuais no âmbito do município de Rio Piracicaba, nos termos do 

art. 22 da Lei Federal n.º 8742/93, e dá outras providências”. Levado ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi 

colocado em votação sendo aprovado em 2º turno e redação final por todos os 

vereadores. Em turno único Emenda Supressiva de autoria da Comissão de 

Legislação Justiça e Redação, ao Projeto de Lei Complementar nº 1.900/2017, de 

autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza a contratação temporária para atender o 

CRAS”. Após a leitura a Emenda foi levada 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 da Emenda 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 a 

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 1.900/2017 foi aprovada em 

turno único por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei 

Complementar nº 1.900/2017, de autoria do Prefeito Municipal que “Autoriza a 

contratação temporária para atender o CRAS”. 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 Complementar nº 1.900/2017 foi aprovado em 2º turno e redação final 

por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 1.901/2017, 

de autoria do vereador Edivaldo Antônio da Araújo que “Institui no município de Rio 

Piracicaba o incentivo à aprendizagem do jogo de xadrez na rede pública de ensino”.  

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

Projeto de Lei foi colocado em votação sendo aprovado em 2º turno e redação final 

por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Resolução nº 

467/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Regulamenta na Câmara 

Municipal de Rio Piracicaba o Sistema de Controle Interno e dá outras providências”. 

Levado ao plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o 

Projeto de Resolução foi aprovado em 2º turno e redação final por todos os 

vereadores. Em 1º turno Projeto de Resolução nº 468/2017, de autoria da Mesa 

Diretora da Câmara que “Dispõe sobre a administração da frota de veículos de 

propriedade do Poder Legislativo do Município de Rio Piracicaba e dá outras 

providências”. Levado ao plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar o Projeto de Resolução foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis a 2 

(dois) contrários, dos vereadores Tayrone Arcanjo Guimarães e Inácio Linhares.  

 



 

Em turno único Emenda Modificativa de autoria do vereador Zaino Gomes Martins, 

ao Projeto de Resolução nº 469/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que 

“Altera o art. 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Piracicaba e dá 

outras providências”. Após a leitura a Emenda foi levada 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 da Emenda 

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 a 

Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 469/2017 foi aprovada em turno 

único por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Resolução 

nº 469/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Altera o art. 21 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Piracicaba e dá outras 

providências”.  Após a leitura o Projeto foi 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 

Resolução nº 469/2017 foi aprovado em turno único e redação final por todos os 

vereadores. Em seguida realizou-se a leitura da Moção de Aplausos nº 001/2017, de 

autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao Plenário para discussão 

e não havendo quem quisesse se manifestar a Moção foi aprovada por todos os 

vereadores. Ato contínuo realizou-se a leitura das Indicações nºs 044 e 0457/2017, 

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. Logo após fez-se a leitura das Indicações nºs 

046 e 047/2017, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário para 

discussão o vereador justificou verbalmente a proposição nº 047/2017. O vereador 

destacou que realizou uma visita à rua mencionada na Indicação e discorreu sobre a 

grande necessidade na execução da obra. Finalizando solicitou ao vereador José 



Ronaldo de Araújo que como líder de governo, intervisse junto ao executivo a fim de 

que providências fossem tomadas o mais breve possível. 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 048 e 

049/2017, 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. Continuando fez-se a leitura das Indicações nºs 

050 e 051/2017, 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 052 e 053/2017, 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 054 e 055/2017, 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. Ato contínuo 

realizou-se a leitura das Indicações nºs 056 e 057/2017, de autoria do vereador 

Zaino Gomes Martins. Levadas ao Plenário para discussão o autor justificou a 

proposição relacionada à construção de rede de esgoto na localidade de Ribeirão. O 

vereador destacou a necessidade da obra e pediu ao Líder de Governo, que 

conversasse com o Prefeito a respeito, a fim de evitar problemas maiores 

relacionados à saúde. Em seguida o vereador discorreu acerca da importância em 

manter em bom estado de conservação as estradas rurais do município, sugerindo 

inclusive a criação de uma Comissão de Inteligência dentro da prefeitura, para cuidar 

das mesmas. O vereador citou antiga Indicação de sua autoria para pavimentação 

de todos os morros das estradas rurais da cidade a fim de amenizar os problemas 

causados na ocasião das chuvas. Finalizando discorreu acerca da contratação de 

profissionais que poderão a cuidar de tais estradas e salientou a importância do bom 

estado das mesmas no fomento ao turismo rural. 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 058 

e 059/2017, de autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário 



para discussão o vereador Zaino manifestou possibilidade da reivindicação já ter 

sido apresentada em reunião anterior, por sua autoria. Em resposta o Presidente 

informou que verificaria a questão. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Logo após realizou-se a leitura das Indicações nºs 060 e 061/2017, 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. Em seguida foi concedido ao vereador Zaino Gomes Martins o uso da 

tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 005/2017 para falar 

sobre o Dia Mundial da Água. Usando a tribuna o vereador discorreu sobre a atual 

escassez de água no planeta devido às atitudes humanas. O vereador destacou a 

necessidade de conscientização das pessoas com relação ao uso da água e sugeriu 

a implantação do Projeto “Produtor de Água” no município, onde produtores que 

possuem nascentes em suas propriedades recebem anualmente determinado valor 

do governo para cuidarem das mesmas. O vereador sugeriu também que a Mesa 

Diretora da Câmara convide o Presidente do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, para falar sobre o Conselho e suas ações. 

Sugeriu ainda o convite a um ambientalista para palestrar sobre o tema, e, na 

ocasião trazer alunos de diversas escolas para participar. Finalizando o vereador fez 

um apelo às pessoas pedindo-as que contribuam com idéias, mão de obra etc, a fim 

de garantir que as nascentes que ainda restam no município não venham a secar. 

Momento seguinte foi concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo o uso da tribuna 

conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº. 006/2017 para falar sobre o 

Projeto de Resolução nº 468/2017, de autoria da Mesa Diretora e sobre associações 

existentes no município. Usando a Tribuna o vereador discorreu sobre o Projeto de 

Resolução nº 468/2017 e sua necessidade a fim de disciplinar e moralizar o uso do 

veículo. O vereador destacou que jamais será conivente com atividades erradas, que 

não estejam de acordo com sua conduta. Prosseguindo informou que solicitou a 

oficialização do executivo para fornecer a esta casa os estatutos, documentação e 

balancetes dos últimos 2 (dois) anos de todas as associações da cidade. O vereador 

manifestou sua indignação e repúdio pela maneira como foi tratado numa reunião 

ocorrida no dia 21 de março do corrente com a Associação dos Moradores e Clube 



de Mães de Conceição de Rio Piracicaba (Jorge). O vereador explicou que solicitou 

reiteradamente a aludida Associação, a cessão de uma data e horário para uma 

reunião a fim de conhecer sua estrutura e diretoria, uma vez que como vereador e 

presidente da Câmara tinha algumas idéias de projetos para a mesma. Na 

oportunidade destacou que tem realizado tais visitas em demais entidades da cidade 

a fim de conhecer tais associações. Momento seguinte o vereador informou que 

após tomar ciência do agendamento da reunião compareceu ao local no horário 

determinado, mas sentiu-se imensamente ignorado e indesejado no lugar. Lá 

encontrou a presidente da Associação, Sra. Gilmária, a Tesoureira, Sra. Renata, a 

qual avisou não poder participar, devido a uma reunião em Rio Piracicaba, a Sra. 

Cláudia, diretora da Escola Estadual do Distrito de Conceição de Piracicaba, que 

também faz parte do conselho fiscal da associação e mais duas senhoras do Clube 

de mães. Segundo o vereador enquanto ainda de pé, a reunião inicializou-se, com a 

Presidente da associação definindo onde eram os espaços do local. De acordo com 

o vereador, após receber explicações quanto a diretoria da associação, realizou 

alguns questionamentos, os quais não estavam sendo claros devido a certa 

“gagueira” nas respostas. O vereador mencionou que em nenhum momento a 

diretora da escola do Jorge sequer citou o seu nome, sendo em sua opinião uma 

falta de respeito para com um ser humano. O vereador manifestou seu repúdio e 

destacou que teve que se convidar para sentar, mas que as demais pessoas, exceto 

pelo vice-presidente da associação, vereador Zaino, continuaram de pé. Relatou 

também que na ocasião a Sra. Cláudia saiu do recinto sem sequer se despedir, 

enquanto a Sra. Gilmária ficava pedindo rapidez na reunião, pois deveria pegar o 

ônibus. O vereador destacou que a referida associação recebe verba do município,  

e em 2017 foi aprovado um valor de R$24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), para a 

mesma, porem como presidente, vereador e ser humano foi extremamente mal 

tratado na ocasião. De acordo com vereador após a chegada do vereador Zaino as 

questões que as senhoras não conseguiram esclarecer foram explicadas pelo 

mesmo, destacando porem que apesar da informação do vereador Zaino, segundo a 

Secretária Municipal de Administração a Associação não receberá subvenção, mas 

sim um aluguel para funcionamento da escolinha no Jorge. O vereador Tarcísio 

pediu ao vereador Zaino que levasse seu protesto e indignação pela forma como foi 



tratado na entidade. Neste momento o vereador Zaino afirmou que por ter chegado 

atrasado à reunião não ficou ciente do assunto tratado no início da mesma, e não 

percebeu do momento em que chegou até a partida das senhoras o tratamento 

descrito.  Concluindo o vereador Tarcísio Bertoldo destacou a maneira como foi 

ignorado e indesejado ressaltando assim seu voto de protesto e desejando que 

demais pessoas não passem pela mesma situação. Finalizando pediu à Presidente 

que constasse em Ata sua indignação. 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, 22 de março de 2017. 

 

 

Tarcísio Bertoldo                       Dirlene Aparecida Tomaz                   

     Presidente                               Vice-Presidente 

 

 

Hugo Pessoa de Almeida               Edivaldo Antônio de Araújo  

         1º Secretário                2º Secretário 
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Tayrone Arcanjo Guimarães                    Valdeci Silva 

 
 
Zaino Gomes Martins 


