
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018. 
 
Aos nove dias do mês de maio 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 cinco de abril 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 seguida fez-se a leitura do Despacho nº 002/2018 e do convite do Senhor Dimas 

Fernandes encaminhado aos vereadores. Em segundo turno e redação final Projeto 

de Lei 1.948/2018 de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, que “Institui o Dia 

Municipal do Rio Piracicaba e dá outras providências”. Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar  o Projeto foi aprovado em 

segundo turno e redação final por todos os vereadores. Em 1° turno Projeto de Lei 

n°. 1.950/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera o art. 1° Da Lei Municipal 

n°. 2.347 de vinte e dois de dezembro de dois mil e dezessete, que autoriza 

concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros, no exercício 

de dois mil e dezoito, às organizações da sociedade civil que especifica”. Após a 

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

quisesse se manifestar foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores. Em 

sequência foi feita a leitura da Indicação nº 066/2018, de autoria da vereadora 

Dirlene Aparecida Tomaz. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar, a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Logo 

após, fez-se a leitura das Indicações nºs 067 a 070/2018, de autoria do vereador 

Hugo Pessoa de Almeida. Em seguida, dada a palavra ao autor o mesmo relatou a 

falta de cobertura no pátio da Prefeitura Municipal, o que prejudica a conservação 

dos equipamentos e também a realização de serviços de seus funcionários 

principalmente em períodos chuvosos. Citou também uma ponte localizada na 

Avenida José Maria de Andrade no Distrito de Conceição de Piracicaba, haja vista 

que alaga facilmente estragando o calçamento local. Continuando pediu a 

colaboração e apoio dos demais vereadores para suas respectivas Indicações. 



Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar, as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Logo após, fez-se a leitura da 

Indicação nº 071/2018, 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. Ato contínuo, foi solicitada leitura da Indicação nº 

072/2018, de autoria do vereador Zaino Gomes Martins. Levada ao Plenário para 

discussão o autor justificou a importância de sua reivindicação, argumentando que a 

limpeza do córrego que corta todo o Distrito de Conceição de Piracicaba era 

realizada pelos próprios moradores, porém com a nova Lesgilação Ambiental os 

moradores não podem realizar o serviço sem uma licença ambiental, devido ao risco 

de gerar multa aos mesmos, sendo assim pediu ao Poder Executivo que atenda sua 

Indicação a qual será muito importante para o citado Distrito. Prosseguindo a 

discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Posteriormente fez-se a leitura das Indicações 

nºs 073 a 076/2018, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao 

Plenário para discussão o vereador Tayrone explicou a Indicação n° 073/2018 

salientando que a Prefeitura havia celebrado convênio com a Caixa Econômica para 

asfaltamento das ruas do bairro Chacrinha, todavia, seria necessário realizar 

algumas adequações nas mesmas. O Vereador ressaltou que considerando que ao 

utilizar recursos próprios do Município não seria mais necessário realizar tais 

adaptações, este era o motivo de sua reivindicação. Prosseguindo a discussão e 

não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por 

todos os vereadores. Encerrada as Indicações foi concedido ao Vereador Tarcísio 

Bertoldo, o uso da Tribuna para a Inscrição de Comunicação Parlamentar n° 

004/2018. O Presidente homenageou todas mães, em especial a Vereadora Dirlene 

e as servidoras da casa presentes na reunião, em decorrência a comemoração do 

dia das mães no dia treze de maio. Ao fim da Comunicação Parlamentar o 

Presidente, Tarcísio Bertoldo, transmitiu a todos o convite para a Cerimônia do 

Operário Padrão 2018, a ser realizado no dia dezoito de maio no Plenário da 

Câmara Municipal de Rio Piracicaba. A presente Ata será levada ao plenário para 

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

 



Sala de Sessões, 09 de Maio de 2018. 
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