
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 
 
Aos sete do mês de Fevereiro do ano de 2018, 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 Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo 

Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, José Ronaldo de Araújo, Tayrone Arcanjo 

Guimarães, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva e Zaino Gomes Martins.  Ato 

contínuo fez-se a leitura da Ata da Reunião Ordinária de seis de dezembro 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 

da Ata da Reunião Extraordinária de vinte de dezembro de 2017 que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovada por todos os vereadores. Em conclusão fez-se a leitura da Ata da 

Reunião Extraordinária de vinte e seis de janeiro de 2018 que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovada por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 1.933/2017 

de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza a concessão de uso de bens 

públicos no município de Rio Piracicaba e dá outras providências”. Foi 

solicitado pelo Presidente Tarcísio Bertoldo, a leitura da mensagem do Projeto. 

Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar, o Presidente declarou aberta a votação. Aqueles 

que concordassem com o Projeto de Lei, deveriam permanecer como estavam. 

O Projeto de Lei 1.933/2017 foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. 

Em 1º turno Projeto de Lei nº. 1.934/2017 de autoria do Prefeito Municipal, que 

“Autoriza a concessão de uso de bens públicos no município de Rio Piracicaba 

e dá outras providências”. Foi solicitado pelo Presidente da Casa Legislativa, a 

leitura da mensagem do Projeto. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário 

para discussão. Nesse instante, foi requerida a palavra pelo vereador Zaino 

Gomes, o qual, após cumprimentos formais discursou sobre a importância do 

Projeto de Lei a favor da Radio Comunitária de Rio Piracicaba, aproveitou a 



oportunidade para requerer aos demais colegas vereadores que votassem a 

favor do Projeto de Lei, devido à necessidade que vive a Rádio Comunitária. 

Lembrou os anos que dedicou a Rádio e afirmou que a mesma necessita de 

todo amparo do Poder Público e comunidade de Rio Piracicaba, tendo em 

vista, que a praça comercial da cidade é pequena e não dispõe de grandes 

empresários, assim, podendo contar somente com a colaboração e 

generosidade dos pequenos comerciantes. Por fim, parabenizou a diretoria da 

Rádio pelo trabalho prestado e salientou estar sempre disposto a colaborar 

com os mesmos. Continuando a discussão, e não havendo quem mais 

quisesse se manifestar, o Presidente declarou aberta a votação. Aqueles que 

concordassem com o Projeto de Lei, deveriam permanecer como estavam. O 

Projeto de Lei 1.934/2017 foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. 

Em turno único, Emenda Modificativa, 01 ao Projeto de Lei 1.934/2017 de 

autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Foi solicitado pelo Presidente 

Tarcísio Bertoldo, a leitura da Emenda. Após a leitura a Emenda foi levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, Tarcísio 

declarou aberta a votação. Aqueles que concordassem com a Emenda, 

deveriam permanecer como estavam. Aprovado em turno único, por todos os 

vereadores, Emenda Modificativa, 01 ao Projeto de Lei 1.934/2017. Em turno 

único e redação final Projeto de Lei nº. 1.939/2018 de autoria do vereador 

Hugo Pessoa de Almeida, que “Declara de utilidade pública a “Sociedade 

Esportiva Cruzeiro”. Foi solicitado pelo Presidente, a leitura do Projeto. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar, o Presidente declarou aberta a votação. Aqueles que 

concordassem com o Projeto de Lei, deveriam permanecer como estavam. Foi 

Aprovado em turno único e redação final, por todos os vereadores, o Projeto de 

Lei nº. 1.939/2018. Momento seguinte foi feita a leitura da Indicação nº. 

001/2018, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levada ao plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Seguindo, foi feita a leitura das Indicações 

nºs 002 a 003/2018, 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. Logo após, foi feita a 

leitura da Indicação nº 004/2018, de autoria do vereador Tarcisio Bertoldo. 

Levada ao plenário para discussão, Tarcísio requereu a vice- presidente que 

assumisse a presidência para que o mesmo fizesse uso da tribuna. Após 

cumprimentos formais, Tarcísio, aproveitou a oportunidade para parabenizar o 

colega e vereador Tayrone, pela iniciativa da Emenda Modificativa 001 ao 

Projeto de Lei 1.934/2017, para beneficiar a Entidade SEVOR. Tarcísio, 

ressaltou o respeito, dedicação e carinho o qual faz jus a mencionada 

Entidade. Em seguida, agradeceu a todos os vereadores em nome e a pedido 

do Sr. Ailton, diretor da Rádio Comunitária, pelo apoio prestado através do voto 

positivo ao Projeto de Lei que autoriza a concessão  de uso de um bem público 

para funcionamento da Rádio. Sobre a indicação nº. 004/2018, de sua autoria, 

que tem como objetivo a instalação de postes de luz na Rua Três (Rua de 

acesso ao parque de exposição Antônio Maria Cota), no bairro Louis Ensch, 

Tarcísio, entende ser de grande interesse da população, haja vista ser uma rua 

de muito movimento na prática de exercícios físicos e comércio, sendo que 

hoje encontra-se muito escura. Mencionou a sugestão que fez a prefeitura de 

como paliativo, seja colocado relé fotocélula nas lâmpadas que se encontram 

instaladas na entrada do Parque de Exposição, haja vista a princípio necessitar 

da CEMIG para a efetivação do trabalho. Por fim, requereu ao vereador José 

Ronaldo, líder do governo, que interceda junto ao Executivo para que o serviço 

seja realizado. Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse 

se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, 

foi feita a leitura das Indicações nºs 005 a 006/2018, de autoria do vereador 

Edvaldo Antônio de Araújo. Levadas ao plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Em sequencia, foi feita a leitura das Indicações nºs 007 a 

008/2018, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao 

plenário para discussão, o vereador Tayrone, requereu a palavra e lembrou 

que já havia solicitado ao Executivo informações de quais ruas da cidade 

estavam sendo contempladas com instalações de postes de luz e braços nos 

postes de luz já existentes, mas, que até o momento não havia recebido 



resposta. Continuando a discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Encerrada 

a pauta. A presente Ata será levada ao Plenário para discussão, e, se 

aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de Sessões, 07 de fevereiro de 2018. 
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