
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Abril 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 a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de 

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

2018, que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura do 

Despacho nº 001/2018 e do Ofício nº 055/2018 da Prefeitura Municipal de Rio 

Piracicaba. Após leitura do ofício o Presidente destacou a importância da 

participação de todos na Audiência Pública onde seria discutido o processo de 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em turno único e redação final, 

Projeto de Lei 1.947/2018 de autoria do vereador Valdeci Silva, que “Denomina via 

Pública de José Rafael Ferreira Guimarães”. 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 1º turno Projeto de Lei 

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

rio Piracicaba e da outras providencias”. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Neste instante o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães 

questionou ao senhor Presidente se o dia do rio Piracicaba seria um feriado 

Municipal ou somente ponto facultativo. Em resposta o Presidente afirmou que seria 

ponto facultativo. Logo após o Presidente explicou a finalidade do aludido Projeto e 

pediu apoio a todos a fim de que na ocasião da comemoração do dia do rio 

Piracicaba e dia da água, desenvolver nas escolas, instituições e na comunidade 

trabalhos de incentivo a preservação da água, como limpeza do rio, arborização de 

suas margens etc. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar, o Projeto foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 

sequência foi feita a leitura das Indicações nºs 055 e 056/2018, 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. 

Logo após, fez-se a leitura das Indicações nºs 057 a 060/2018, de autoria do 



vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao plenário para discussão e não 

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

vereadores. Prosseguindo, fez-se a leitura das Indicações nºs 061 e 062/2018, de 

autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levadas ao plenário para discussão o 

autor justificou a importância da realização de suas reivindicações e pediu apoio ao 

líder de governo, vereador José Ronaldo de Araújo, para realização das mesmas. 

Discorreu também sobre a Indicação nº 061/2018 o vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Momento 

Seguinte, foi solicitada leitura da Indicação nº 063/2018, de autoria do vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães e anuência dos vereadores Hugo Pessoa de Almeida e 

Inácio Linhares. Levada ao plenário para discussão o Presidente Tarcísio Bertoldo 

destacou que a solicitação de construção de quadra no bairro Jardim das Rosas já 

havia sido apresentada por ele em ocasião anterior. Neste instante o vereador 

Tayrone destacou possibilidade de equívoco ocorrido na ocasião do agendamento 

do pedido. Em seguida o vereador Hugo Pessoas destacou também que a presente 

Indicação contemplava também o bairro Brumadinho. Finalizando o Presidente 

comprometeu-se de verificar o ocorrido. Prosseguindo a discussão e não havendo 

mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Momento Seguinte, foi solicitada leitura da Indicação nº 064/2018, de 

autoria dos vereadores Valdeci Silva e Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao plenário 

para discussão o vereador Hugo Pessoa justificou a necessidade de melhorias na 

rua citada na Indicação. Na ocasião o vereador Tayrone destacou empenho dos 

vereadores em reivindicar e cobrar manutenção nas ruas da cidade, e citou a 

presença do cidadão João Domingos. Na ocasião pediu ao Presidente que 

disponibilizasse ao mesmo cópia de todas as Indicações apresentadas, que 

reivindicavam ao Executivo Municipal melhorias e obras nas ruas do município. Em 

atenção o Presidente colocou as cópias à disposição do Senhor João e afirmou já 

ter solicitado providencias ao Prefeito quanto a rua Wellington Caldeira Filho, porem 

até a presente data nada havia sido acatado. Momento seguinte o vereador Valdeci 

Silva pediu ao Líder de Governo para intervir na situação. Em resposta, o vereador 

José Ronaldo destacou a necessidade dos próprios vereadores também contatar o 



Prefeito a fim de buscar uma solução para as reivindicações apresentadas. 

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

Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, foi solicitada leitura da 

Indicação nº 0652018, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. Levada 

ao plenário para discussão o vereador Hugo Pessoa destacou que já havia 

apresentado tal reivindicação para o Distrito de Conceição de Piracicaba, porém 

ainda não tinha sido atendido. O vereador evidenciou ainda os transtornos sofridos 

na comunidade na ocasião das chuvas, as quais trazem terra do cemitério até a 

praça local. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se a 

leitura do Requerimento nº 020/2018, de autoria do Senhor Joao Domingos Ferreira 

para uso da tribuna. Usando a tribuna o Senhor João inicialmente discorreu sobre 

encontro com o Prefeito Municipal em ocasião em que relatou-o necessidade de 

emprego e questionou as formas de contratações realizadas pelo Executivo. Logo 

após evidenciou a situação precária da Rua Wellington Caldeira Filho, localizada no 

bairro COHAB. Continuando agradeceu aos vereadores que já visitaram o local e 

pediu que a vereadora Dirlene também comparecesse na referida rua para averiguar 

a situação. Neste momento a vereadora esclareceu que já estava ciente da situação 

e que havia solicitado ao Executivo que tomasse providencias. A vereadora ainda 

destacou que na ocasião foi informada pelo executivo que a licitação para a 

aquisição de bloquetes já havia sido realizada. Finalizando agradeceu a presença do 

Senhor João e salientou que em momento algum havia sido omissa com sua 

comunidade ou com a cidade em geral, visto que todos os vereadores estão 

empenhados em buscar melhorias para a cidade. Logo após o vereador Tayrone 

destacou necessidade de averiguar o Processo Seletivo realizado pelo Executivo e 

sugeriu que a Comissão de Administração Pública o fizesse. Diante disto o 

Presidente Tarcísio agradeceu a presença do Senhor João e designou a aludida 

comissão para apurar os fatos. Ato Contínuo o vereador Zaino Gomes, Presidente 

da referida comissão parabenizou o Senhor João pela iniciativa e prontificou-se a 

reunir com o mesmo, logo após as comemorações da festa do Senhor Bom Jesus, 

para discutir o assunto, e, posteriormente levar ao executivo as informações 

coletadas. Prosseguindo, foi concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo, o uso da 



Tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 003/2018 para falar 

sobre Secretaria de Esportes no Município. Usando a Tribuna, o vereador discorreu 

sobre necessidade de criação da Secretaria de Esportes no Município e destacou os 

vários benefícios que o esporte pode trazer à população. Em seguida elogiou ao 

Executivo pela iniciativa de promover um campeonato de futebol na cidade, todavia, 

criticou o fato de não haver presença de representante da Prefeitura na abertura do 

mesmo. Continuando informou que não houve sequer uma abertura formal do 

evento e aconselhou maior incentivo, motivação, amor e gosto nos eventos 

organizados. Na ocasião o vereador Tayrone relembrou critica realizada à 

apresentação dos resultados da Emater, visto que muitas vezes os convites nem 

chegam nas entidades. Finalizando destacou que como Presidente da Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer também não havia sido convidado para o 

campeonato. Neste momento o Presidente informou que também tomou 

conhecimento do fato somente durante o evento e destacou que acredita em futuras 

melhorias. Encerrada a pauta. A presente Ata será levada ao Plenário para 

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

 

Sala de Sessões, 25 de Abril de 2018. 
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