
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 
 
Aos  quatorze do mês de Março 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 

solicitado 01 minuto de silêncio em homenagem ao Senhor Edson de Araújo, irmão 

do vereador Edvaldo Antônio de Araújo. Momento seguinte, o Presidente Tarcísio, 

agradeceu em nome do vereador Edvaldo, a solidariedade dos colegas vereadores e 

envio da coroa pelo falecimento de seu irmão. Nessa oportunidade, fez-se a leitura 

da justificativa de ausência do vereador Edvaldo na presente reunião. Seguindo foi 

solicitado a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de 

Dirlene Aparecida Tomaz, 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 vinte e 

oito do mês de fevereiro de 2018, levada ao Plenário para discussão, manifestou-se 

o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, solicitou ao Presidente que confirmasse a 

presença da secretaria de Educação Adga, para a próxima reunião ordinária desta 

Casa. Então, o Presidente disse que iria atender o pedido do vereador e ressaltou 

que a secretária não foi convidada a participar da reunião presente, pelo motivo que 

o próprio vereador solicitou o adiamento do convite. Nesta oportunidade Tarcísio, 

informou ao vereador Zaino Gomes a respeito de seu pedido de convidar o 

secretário de meio ambiente a comparecer à reunião presente com a finalidade de 

palestrar sobre o Projeto Rio Vivo, esclareceu que foi feito o convite, contudo, o 

próprio secretário retornou oficio a esta Casa, justificando sua ausência, por não ter 

sido autorizado pelo prefeito municipal. Não havendo mais quem quisesse se 

manifestar a Ata foi aprovada por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final 

Projeto de Lei nº. 1.932/2017 de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera a Lei 

Complementar nº. 2.141 de 01 de Julho de 2010”. O Projeto foi levado ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, foi declarada aberta a 

votação. Foi realizada chamada nominal dos senhores vereadores para votação. 

Todos os vereadores votaram positivamente, assim sendo, o Projeto de Lei 

1.932/2017 foi aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º 



turno e redação final Projeto de Lei nº. 1.940/2018 de autoria do Prefeito Municipal, 

que “Altera o art. 1º. Da Lei Municipal nº. 2.347 de 22 de dezembro de 2017, que 

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

exercício de 2018, às organizações da sociedade civil que especifica. O Projeto foi 

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

declarada aberta a votação. Aqueles que concordassem com o Projeto de Lei, 

deveriam permanecer como estavam. O Projeto de Lei 1.940/2018 foi aprovado em 

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

1.941/2018 de autoria do vereador Valdeci Silva, que “Denomina via Pública de 

“Benedita Trindade da Silva””. Foi solicitado pelo Presidente Tarcísio Bertoldo, a 

leitura do Projeto. Após leitura, o Projeto de Lei foi levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi declarada aberta a 

votação. Aqueles que concordassem com o Projeto de Lei, deveriam permanecer 

como estavam. O Projeto de Lei 1.941/2018 foi aprovado em turno único por todos 

os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 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”. Foi solicitado pelo 

Presidente Tarcísio Bertoldo, a leitura do Projeto. Após leitura, o Projeto de Lei foi 

levado ao Plenário para discussão. Neste instante, o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães solicitou a assessora parlamentar que realizasse leitura de indicação de 

sua autoria apresentada no ano de 2017. Segundo o vereador, a indicação 

apresentada por ele é no mesmo sentido do Projeto de Lei em questão, de autoria 

do vereador Tarcísio Bertoldo. O vereador Tayrone mencionou que o Projeto de 

autoria de Tarcísio é também de seu interesse, por isso requereu a orientação de 

um profissional da área para que pudesse entender o projeto com mais clareza, 

assim, achou por bem solicitar o adiamento de discussão. Tayrone salientou que 

não estava votando contra o Projeto, mas que achava necessário o adiamento da 

discussão para que pudesse sanar todas as dúvidas a respeito do mesmo. 

Seguindo, Tarcísio, disse estar ciente da indicação do vereador Tayrone, mas 

justificou que o que estava em votação se tratava de Projeto de Lei, onde o cidadão 

estaria obrigado a cumprir com as normas, ao contrário da indicação, que o Prefeito 

tem prerrogativa de atender ou não. Disse também que pessoalmente se sente no 



dever de lutar muito pela preservação das nascentes. Por fim, o Presidente declarou 

suspensa a discussão em virtude do pedido de adiamento do vereador Tayrone. 

Prosseguindo, foi solicitada a palavra pelo vereador Zaino Gomes, após 

cumprimentos formais, o vereador disse que aproveitando a oportunidade da 

apresentação do Projeto de Lei que trata da preservação de nascentes, gostaria de 

lembrar a todos a proximidade do dia mundial da água. Lembrou que requereu 

convite ao Augusto, fundador do Projeto Rio Vivo, para que estivesse presente a 

reunião a fim de maiores esclarecimentos sobre o Projeto, mas que por motivos 

alheios não pode comparecer. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 1.943/2018 de autoria 

do vereador Tarcísio Bertoldo, que “Dispõe sobre procedimento de segurança 

visando evitar explosões em caixa eletrônicos bancárias no âmbito do Município de 

Rio Piracicaba e dá outras providencias. Foi solicitado pelo Presidente Tarcísio 

Bertoldo, a leitura do Projeto. Após leitura, o Projeto de Lei foi levado ao Plenário 

para discussão. Tarcísio requereu a vice- presidente que assumisse a presidência 

para que o mesmo fizesse uso da tribuna. Após cumprimentos formais, discursou a 

respeito do Projeto proposto, disse que se trata de Projeto de extrema importância, 

em virtude do alto índice de criminalidade que vivemos na atualidade. Mencionou as 

cidades de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, onde a 

iniciativa já é realidade através de Lei Municipal, também a cidade vizinha de São 

Domingos do Prata, onde o Projeto de Lei está em fase de tramitação. Ressaltou 

que o principal objetivo do Projeto é a segurança pública, sendo portanto de 

interesse de toda a coletividade. Tarcísio, acredita que sendo o Projeto aprovado, 

causando a obrigação de fazer das instituições bancárias, será grande avanço na 

redução dos delitos e consequentemente uma segurança maior às pessoas que 

frequentam as instituições e principalmente para os vizinhos das mesmas. Finalizou 

com pedido aos colegas vereadores para que apreciassem o Projeto de forma 

positiva. Neste instante, manifestou-se o vereador Zaino, disse que, já havia tido 

noticias do mesmo modelo de Projeto na área de segurança, através de solicitações 

da Policia Militar de Minas Gerais. Reconheceu a eficácia do Projeto e lamentou a 

situação de criminalidade que passa o país.  Por fim, Zaino sugeriu ao Presidente 

que realizasse audiência pública junto a população de Rio Piracicaba para que o 

horário de funcionamento dos bancos não se altere. Tarcísio então, respondeu ao 



vereador que não citou sobre horários no Projeto de Lei, justamente para que o 

horário atual de funcionamento das agências não seja modificado. Continuando a 

discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar, foi declarada aberta a 

votação. Aqueles que concordassem com o Projeto de Lei, deveriam permanecer 

como estavam. O Projeto de Lei 1.943/2018 foi aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em continuidade, foi solicitado pelo Presidente leitura da Moção de 

Aplausos nº. 001/2018, de autoria do vereador Valdeci Silva, que levada ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos 

os vereadores. Momento seguinte foi solicitado a leitura da Moção de Aplausos nº. 

002/2018, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, que levada ao 

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

por todos os vereadores. Em sequência foi feita a leitura das Indicações nºs 022 a 

023/2018, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao plenário para 

discussão, manifestou-se o vereador Tayrone Arcanjo para parabenizar o Presidente 

Tarcísio pela indicação a favor da ASCARIPI. Continuando a discussão o vereador 

Tarcísio solicitou a palavra para salientar sobre as necessidades pleiteadas em suas 

indicações. Destacou a indicação onde solicitou a disponibilidade de caminhão de 

lixo com motorista a favor da Instituição ASCARIPI, de segunda-feira à sexta-feira, 

durante todo o horário administrativo. Disse que, a indicação é um pedido de 

reconhecimento ao ser humano, além de ser obrigação do poder público dar 

condição para que a associação desenvolva seu trabalho. Lembrou que o material 

reciclável gera emprego, receita ao município, e sustenta 17 colaboradores e seus 

familiares. Disse também que atualmente a Instituição ASCARIPI, conta com 01 

(um) caminhão para efetivação de seus serviços, contudo, só é disponibilizado para 

os trabalhos no período de 13h as 15h, além de ser o mesmo caminhão utilizado na 

coleta de lixo orgânico da cidade, contendo restos de lixo, insetos, excesso de mau 

cheiro e outros dejetos, que podem vir a causar problemas de saúde aos 

profissionais. Continuando a discussão, foi concedida a palavra a uma das 

colaboradoras da Associação. Deu inicio a sua fala cumprimentando a todos e em 

seguida agradeceu ao Presidente Tarcisio, por reconhecer que a ASCARIPI, é uma 

associação que gera emprego e renda ao município. Aproveitou a oportunidade para 

pedir ao Prefeito Municipal mais atenção à Associação. Continuando a discussão o 



vereador Tayrone, sugeriu a Tarcisio e ao vereador líder do governo, que solicitasse 

do executivo um caminhão de caçamba porque atenderia melhor aos colaboradores. 

Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Seguindo, foi feita a leitura da 

Indicação nº 024/2018, de autoria do vereador José Ronaldo Araújo. Levada ao 

plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, a indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte foi feita a leitura das 

Indicações nºs 025 a 026/2018, 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 seguida, foi feita leitura 

das Indicações nºs 027 a 028/2018, de autoria do vereador Hugo Pessoa de 

Almeida. Levadas ao plenário para discussão manifestou-se o vereador Hugo 

Pessoa. Iniciou salientando sobre as péssimas condições de limpeza que 

encontram-se as estradas do município, vindo a ocasionar batidas de carro. 

Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as 

indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Seguindo foi feita a leitura da 

Indicação nº 029/2018, de autoria do vereador Zaino Gomes. 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 da Indicação nº 

030/2018, 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. Por fim, foi feita leitura da Indicação nº 031/2018, de autoria do vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao plenário para discussão manifestou-se o 

vereador Tayrone. O vereador esclareceu que sua indicação foi pedido pessoal de 

um morador da Rua Emilia de Freitas e usuário da passarela que tem enfrentado 

dificuldades na travessia pela falta do corrimão e pela falta de iluminação. 

Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar, a 

indicação foi aprovada por todos os vereadores. Após a leitura das indicações, foi 

concedido o uso da tribuna popular a Senhora Lúbia Aparecida dos Santos Martins, 

através de Requerimento realizado nesta Casa, para agradecer aos vereadores pela 

interferência na construção do quebra molas construídos próximo a Escola Estadual 

Professor Antonio Fernandes Pinto. Em seguida, manifestou-se o vereador Valdeci 



Silva, o qual solicitou ao vereador José Ronaldo que intercedesse junto ao prefeito 

na realização das pinturas de faixa de pedestres na cidade. Momento seguinte foi 

concedido o uso da tribuna ao Senhor Dimas Fernandes, também através de 

Requerimento realizado nesta Casa, inicialmente requereu leitura dos termos de 

posse dos vereadores e prefeito municipal, que foi atendido pelo Presidente 

Tarcísio, após leitura o cidadão falou à população sobre os problemas enfrentados 

na cidade. Ato contínuo foi concedido o uso da tribuna ao Presidente Tarcísio 

Bertoldo, através de inscrição de comunicação parlamentar 002/2018. Iniciou com 

apelo de socorro á cidade e pedido ao encarregado geral de obras, o Senhor 

Osvaldo que interceda a favor do município. Tarcísio mencionou que os vereadores 

teem sido citados nas redes socias como culpados pelas más condições das 

estradas, lixos nas ruas e outros. Disse ter a consciência tranquila, de que tem dado 

o melhor do seu trabalho em prol da comunidade, principalmente aos mais 

necessitados. Mencionou que procurou pessoalmente o encarregado Osvaldo, para 

maiores explicações, e o mesmo na oportunidade expos as dificuldades que tem 

enfrentado, como falta de equipamento e de mão de obra. Porém, Tarcísio acredita 

que somente esses problemas não são suficientes ao caos vivenciado na cidade. 

Acredita que pode estar faltando habilidade na forma de administrar o serviço. Disse 

que antes de chegar a clamar por socorro, fez várias visitas para constatar as reais 

necessidades da população e fiscalizar o trabalho da administração municipal, 

obrigação do vereador. Mais uma vez recorreu ao encarregado Osvaldo para que 

tome as providências cabíveis e ache soluções. Por fim, disse que como vereador 

iria honrar os votos recebidos e que até seu último dia iria olhar e lutar pela 

população. Nesse instante, o vereador Tayrone solicitou à palavra para parabenizar 

o ex vereador Dimas pelas palavras ditas na tribuna. Aproveitou a oportunidade para 

destacar alguns funcionários da prefeitura que infelizmente não estão conseguindo 

exercer seu trabalho de forma exemplar porque são subordinados ao prefeito e 

dependem de ordem superior. Encerrada a pauta. A presente Ata será levada ao 

Plenário para discussão, e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será 

publicada. 

 

Sala de Sessões, 14 de março 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                                                         José Ronaldo de Araújo  

           

 

Tayrone Arcanjo Guimarães                    Valdeci Silva 

 

 

Zaino Gomes Martins 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 


