
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 
 
Aos dez dias do mês de Outubro 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 solicitada a chamada dos senhores 

vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo fez-se leitura da 

Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e seis de Setembro 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 sequência fez-se leitura 

da denúncia anônima quanto ausência do Prefeito na Prefeitura Municipal, 

encaminhada através da ouvidoria da Câmara Municipal, bem como do Ofício 

n° 140/2018, encaminhado ao Prefeito Municipal e resposta ao mesmo. 

Continuando, fez-se leitura do Ofício n° 143/2018, direcionado à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e do Despacho n° 006/2018. Em seguida o 

Presidente Tarcísio Bertoldo informou que o Projeto de Lei, que trata sobre 

insalubridade, não seria votado em 2° turno na presente reunião, devido à 

existência de algumas dúvidas que precisam ser sanadas. O Presidente 

informou também que aguardaria a nova diretoria do sindicato dos 

trabalhadores públicos da cidade assumir, a fim dos mesmos discutirem o 

Projeto com o Executivo Municipal. Em 2° turno e redação final Projeto de Lei 

n° 1.962/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre a 

concessão de ajuda de custo para o servidor ocupante do cargo de motorista 

do município de Rio Piracicaba”. 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 n° 1.962/2018 foi aprovado em 2º turno e 

redação final por todos os vereadores. Em sequência fez-se leitura da 

Indicação n° 152/2018, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. 



Levada ao Plenário para discussão, o vereador Zaino Gomes, parabenizou o 

vereador Edivaldo pela Indicação e destacou a importância da mesma. 

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

Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da 

Indicação n° 153/2018, 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. Momento seguinte fez-se 

leitura da Indicação n° 154/2018, de autoria do vereador Hugo Pessoa de 

Almeida. Levada ao Plenário para discussão, o vereador Hugo discorreu sobre 

a importância da Indicação apresentada. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar, a Indicação foi aprovada por todos 

os vereadores. Continuando fez-se leitura das Indicações n°s 155 e 156/2018, 

de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para 

discussão, o vereador Hugo Pessoa de Almeida parabenizou ao vereador 

Tayrone pelas suas Indicações. Prosseguindo a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar, as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Em seguida foi concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo o uso da 

Tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 010/2018 para 

falar sobre Projeto de Lei das nascentes. Usando a Tribuna o vereador Tarcísio 

Bertoldo discorreu sobre o Projeto das nascentes, o qual fora aprovado nesta 

casa, sendo vetado pelo Prefeito, e, veto este mantido pela maioria dos 

vereadores. O Presidente informou que graças ao reconhecimento e 

sensibilidade, o vereador Valdeci Silva retratou-se, manifestando seu erro ao 

votar contra o Projeto supracitado. Continuando o Presidente realizou leitura do 

Requerimento n° 009/2018 assinado por alguns vereadores solicitando que a 

referida matéria sobre as nascentes seja objeto de um novo Projeto de Lei a 

ser tramitado na reunião ordinária do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e 

dezoito. Ao final da leitura o Presidente agradeceu a todos. Em sequência o 

vereador Valdeci Silva usando a Tribuna pediu desculpas à população pelo 

erro cometido. O vereador afirmou que o Projeto das nascentes é de extrema 

importância, pois é um Projeto que salva vidas. Prosseguindo afirmou que se o 

Executivo não reconhecer tal importância terá que responder à população. 



Logo após, conforme solicitação, o Presidente Tarcísio Bertoldo convidou o 

vice Prefeito Municipal, Senhor Sebastião Torres Bueno, para fazer uso da 

Tribuna. Ato contínuo o Senhor Sebastião Torres Bueno agradeceu a todos os 

munícipes que confiaram e votaram nos candidatos que estava apoiando na 

eleição do dia 07 de outubro 2018. O Vice-prefeito explicou que seu apoio era 

devido às propostas e compromissos entre eles firmados em benefício à 

cidade, onde um dos objetivos era obter recursos para o Hospital Júlia 

Kubitschek. Continuando discorreu sobre denúncia lida na reunião quanto 

ausência do Prefeito, Senhor Antônio José Cota frente à Prefeitura. O Senhor 

Sebastião Torres Bueno, discorreu sobre o assunto e afirmou estar preparado 

para assumir a Prefeitura caso seja necessário. Continuando informou que 

pretende trazer os candidatos eleitos à cidade para reunirem-se. Na 

oportunidade convidou o público presente e vereadores para o encontro. 

Finalizando agradeceu também ao vereador Valdeci Silva pelo apoio e afirmou 

acreditar que tais candidatos levarão a sério o compromisso assumido com a 

cidade. Finalizada a pauta o Presidente Tarcísio Bertoldo encerrou a reunião 

convidando a todos para participar da 2ª Reunião Ordinária do mês de outubro, 

a ser realizada no próximo dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito. A 

presente Ata será levada ao Plenário para discussão, e, se aprovada pela 

maioria dos vereadores será publicada. 

 

Sala de Sessões, 10 de Outubro de 2018. 
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