
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 
 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 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 solicitado a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a 

presença de todos. Ato contínuo fez-se a leitura da Ata da Reunião Ordinária de 

vinte e três de maio de dois mil e dezoito, que levada ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. 

Em 2° turno e redação final Substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.942/2018 de autoria 

do vereador Tarcísio Bertoldo, que “Dispõe sobre proteção ambiental de nascentes 

de água no âmbito do Município de Rio Piracicaba e dá outras providências”. Levado 

ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovado por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei n° 

1.949/2018, de autoria do Prefeito Municipal que “Estabelece diretrizes gerais para a 

elaboração do orçamento do município para o exercício de 2018 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 n° 

1.952/2018, de autoria do Prefeito Municipal que “Altera o parágrafo 3° da Lei n° 

2.279 de 18 de Junho de 2015 e seu anexo I”. 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 foi feita a leitura 

das Indicações nºs 086 e 087/2018, de autoria do vereador Hugo Pessoa de 

Almeida. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Hugo discorreu a respeito 

da Indicação nº 086, reforçando a solicitação para construção de Estação de 

Tratamento de Esgoto no Distrito de Conceição de Piracicaba a fim de minimizar 

impactos ambientais e de saúde pública. O vereador  também justificou verbalmente 

a indicação nº 087. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse 

se manifestar as indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Logo após, 

fez-se leitura das Indicações n°s 088 e 089/2018, de autoria do vereador Tarcísio 

Bertoldo. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio mencionou que a 



Indicação nº 088, havia sido solicitada por moradores locais e justificou a mesma. 

Em relação à Indicação nº 089, argumentou que os jovens da comunidade do 

Ribeirão, do Distrito de Conceição de Piracicaba, diante da falta de uma área que 

incentive a prática de atividades esportivas, ficam submetidos aos riscos eminentes 

de acidentes no meio da rua, sendo, portanto necessário a construção de uma área 

esportiva ou até mesmo um campo bem estruturado na comunidade. Prosseguindo 

a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram 

aprovadas por todos os vereadores. Em sequencia foi feita a leitura das Indicações 

n°s 090 e 091/2018, 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. Momento seguinte, fez-se a leitura das 

Indicações n°s 092 a 095/2018, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. 

Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar 

foram aprovadas por todos os vereadores. Encerradas as Indicações, foi concedido 

o uso da Tribuna, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 006/2018 do 

vereador Tarcísio Bertoldo para falar acerca de correspondência recebida do 

Hospital Júlia Kubitschek.  Usando a tribuna o vereador inicialmente fez leitura do 

oficio n° 606 de 06 de junho de 2018. Após a leitura destacou alguns trechos da 

correspondência, explicando alguns equívocos ocorridos. Na ocasião destacou que 

em momento algum havia questionado a idoneidade dos gestores da entidade e 

reiterou ao Presidente da Comissão de Saúde, vereador Valdeci Silva, que solicite 

uma reunião ao hospital a fim de buscar esclarecimentos visando proporcionar um 

atendimento de qualidade à população. Prosseguindo destacou que os jornais têm 

liberdade de expressão e que a matéria publicada no Jornal não havia sido solicitada 

e paga pela Câmara Municipal, e que caso o Hospital queira alguma retratação deve 

conversar diretamente com o Jornal.  Finalizando pediu desculpas ao Senhor 

Edwaldo Viana de Freitas, Presidente do Hospital Júlia Kubitschek, e demais 

gestores, se, em algum momento os ofendeu, visto não ter sido esta a sua intenção. 

Diante do exposto o senhor Dimas Fernandes, cidadão presente na reunião, 

relembrou a fala do Presidente quanto a falta de médicos e solicitou  uma 

investigação séria quanto ao assunto. Neste momento o vereador Tayrone 

questionou se a correspondência citava a Câmara Municipal. Em resposta o 



Presidente esclareceu que o ofício havia sido direcionado a Câmara, aos cuidados 

do Presidente. Assumindo a palavra o vereador Valdeci Silva, presidente da 

Comissão de Saúde, disse não concordar com o ofício recebido, visto que jamais 

buscaram denegrir a imagem ou julgar a administração do Hospital Júlia Kubistchek, 

salientou ainda que todos os vereadores estão sempre à disposição para ajudar, 

especialmente quanto a votação de Projetos que favorecem a entidade.  Em 

sequencia o vereador Zaino Gomes Martins usando a tribuna, mencionou períodos 

que o presidente da instituição à época, Sr. Perón, presente na reunião, comparecia 

ao Plenário da Câmara para apresentar as dificuldades que instituição enfrentava. 

Continuando, disse que o atual presidente da instituição Sr. Edwaldo foi infeliz na 

sua interpretação uma vez que não houve na Casa palavras intencionadas em 

denegrir a imagem da instituição, houve apenas a preocupação com a situação do 

Hospital, o que pode ser confirmado nas gravações das reuniões. Prosseguindo 

destacou que a Comissão de Saúde busca apenas ser solidária à instituição  quanto 

aos problemas existentes. Finalizando sugeriu que a entidade peça satisfação ao 

Jornal autor da matéria publicada e que a Comissão reúna com os Gestores do 

Hospital e leve as palavras do Senhor Dimas Fernandes.  Em continuidade fez-se a 

leitura do Requerimento n° 033/2018, de autoria da cidadã Júnia Aparecida de 

Souza para uso da tribuna a fim discorrer sobre Processos Seletivos no Município.  

O Presidente Tarcísio Bertoldo solicitou a mesma que quaisquer dúvidas e 

solicitações de esclarecimentos fossem direcionados ao presidente da Comissão de 

Administração Pública, vereador Zaino Gomes.  Usando a Tribuna a Sra. Júnia disse 

que se faz necessária a realização de uma investigação nos processos seletivos 

realizados na Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, uma vez que algumas pessoas 

mesmo com notas altas não passaram.  Continuando destacou necessidade de 

verificar a possibilidade de ter ocorrido apadrinhamento ou algo do gênero. Em 

resposta o vereador Zaino Gomes destacou cidadania exercida pela Sra. Júnia e 

informou que houve uma queixa do Senhor Walter dos Santos neste sentido, e que 

Comissão já havia solicitado os documentos à Prefeitura Municipal. Continuando 

informou também que havia uma reclamação no Ministério Público e que a 

Promotoria Pública de Rio Piracicaba também requereu a Prefeitura os documentos 

para investigação de possíveis irregularidades nos processos seletivos. O vereador 



destacou ainda que cumprirão o papel de investigar e dar uma satisfação à 

população. Diante do exposto a Sra. Júnia destacou que possíveis apadrinhamentos 

seriam ruins para as pessoas que lutaram pela vaga e solicitou que o resultado final 

da verificação fosse divulgado à população. Neste momento o Sr. Dimas Fernandes 

pediu a realização de investigação e o vereador Tayrone solicitou que o relatório da 

Comissão fosse apresentado na próxima reunião. Em atenção o vereador Zaino 

Gomes destacou que 15 dias não seria suficiente para analisar todos os 

documentos, visto que o assessor jurídico da Casa analisará juntamente com a 

Comissão. Voltando a palavra o Presidente Tarcísio Bertoldo reiterou o pedido do 

vereador Tayrone para que façam um estudo bem feito e que dentro das 

possibilidades seja entregue o mais breve possível. Finalizando o uso da Tribuna a 

Sra. Júnia relatou experiência vivida quanto a ausência de médicos no Hospital Júlia 

Kubistchek. Encerrada a pauta. A presente Ata será levada ao plenário para 

discussão, e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de Sessões, 06 de Junho de 2018. 

 

 

Tarcísio Bertoldo                       Dirlene Aparecida Tomaz 

Presidente                               Vice-Presidente 

 

 

 

Hugo Pessoa de Almeida               Edivaldo Antônio de Araújo 

1º Secretário                2º Secretário 

 

 

Vereadores: 

 

 

Inácio Linhares                                           Tayrone Arcanjo Guimarães               

           



 

 Valdeci Silva                                                             Zaino Gomes Martins                                         

 


