
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 
 

 

Aos quinze dias do mês de agosto 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 ausência do vereador José Ronaldo de Araújo e 

presença dos demais vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da 

Reunião Ordinária de primeiro de agosto de dois mil e dezoito, que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovada por todos os vereadores presentes. Em sequência foi realizada a 

leitura dos convites recebidos da Emater. Logo após fez-se leitura das 

Denúncias recebidas pela Ouvidoria da Câmara Municipal, referente à 

ausência do Prefeito Municipal, Senhor Antônio José Cota na Prefeitura. Após 

a leitura, o cidadão, Sr. Dimas Fernandes, ressaltou a importância da presença 

do Prefeito frente à suas funções na Prefeitura Municipal, e solicitou aos 

vereadores que tomassem providencias a fim de defender o direito do povo. 

Em seguida o vereador Zaino Gomes disse que após pedir o adiamento da 

discussão das denuncias na reunião anterior, constatou pessoalmente que o 

Prefeito está presente e cumprindo suas funções. O vereador Zaino ressaltou 

que salários não estão atrasados, obras estão sendo realizadas e licitações 

estão em andamento. Neste instante pediu ao vereador Valdeci Silva que 

citasse obras que estão sendo executadas e também as que estão em 

Processo de Licitação. Após citações feitas pelo vereador Valdeci o vereador 

Zaino ressaltou melhorias que vem sendo realizadas nas estradas e afirmou 

que é necessário entender a situação em que o Prefeito se encontra, pois está 

doente e sem condições de conversar com tanta gente. O vereador ainda 

destacou ausência de previsão legal estabelecendo carga horária para o 

Prefeito ficar Prefeitura Municipal ou mesmo para os vereadores estarem 

Câmara. Finalizando ressaltou que Rio Piracicaba não é primeira cidade a 

passar pela citada situação e enfatizou que não estava defendendo o Prefeito, 



mas a parte humana do homem. Logo após o Presidente Tarcísio Bertoldo, 

indagou ao Plenário sobre Requerimento de abertura de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI, a fim de apurar os fatos narrados nas 

denúncias, devendo o vereador manifestar se concordava ou não em 

subscrever o referido Requerimento. Feita a chamada nominal responderam 

“Não” os vereadores Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, 

Inácio Linhares, Tayrone Arcanjo Guimarães, Valdeci Silva e Zaino Gomes 

Martins. Respondeu “Sim” o vereador Hugo Pessoa de Almeida. Diante dos 

votos contrários o Presidente informou as denúncias seriam arquivadas por 

ausência do requisito previsto no Regimento Interno.  Em 1° turno Projeto de 

Lei n°. 1.955/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que “Revoga a Lei n° 

2.362, de 26 de abril de 2018”. Levado ao Plenário para discussão o Presidente 

Tarcísio Bertoldo ressaltou que o abaixo-assinado para revogação da Lei n° 

2.362/2018 contem irregularidades, como falta de assinaturas, ausência de 

documento de identificação, assinaturas com duplicidade e indícios de 

assinaturas com a mesma caligrafia. Prosseguindo a discussão e não mais 

havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi levado ao Plenário 

para votação sendo aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis a 2 (dois) 

contrários, dos vereadores Dirlene Aparecida Tomaz e  Edivaldo Antônio de 

Araújo. Em 1° turno Projeto de Lei n°. 1.956/2018 de autoria do vereador 

Tarcísio Bertoldo, que “Autoriza o Poder Executivo a instalar nas praças e 

parques municipais, equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e 

recreação de crianças portadoras de necessidades especiais e dá outras 

providências”. Levado ao Plenário para discussão o Presidente Tarcísio 

Bertoldo destacou que o referido Projeto que visa a integração das crianças 

portadoras de necessidades especiais com a sociedade, através de instalações 

de brinquedos adaptados, em praças do município frequentadas pela 

população, tanto no centro da cidade quanto nos Distritos.  Na oportunidade o 

Presidente destacou que o Prefeito Municipal havia reafirmado o compromisso 

de reformar a quadra existente no Distrito de Conceição de Piracicaba, 

solicitada através de uma Indicação de sua autoria, a qual possui espaço 

suficiente para instalação dos aparelhos mencionados no Projeto.  Finalizando 



discorreu sobre visita feita na APAE da cidade para apresentar o Projeto, o 

qual foi muito bem aceito pelos profissionais presentes e ressaltou que as 

crianças portadoras de necessidades especiais merecem o direito ao lazer, 

carinho e respeito. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar o Projeto foi levado ao Plenário para votação, sendo 

aprovado em 1º turno por todos os vereadores presentes. Em turno único e 

redação final Projeto de Lei n°. 1.957/2018 de autoria do Prefeito Municipal, 

que “Institui o Projeto Calcário Rural no âmbito do Município de Rio Piracicaba”. 

Levado ao Plenário para discussão o vereador Tayrone Arcanjo afirmou ser 

muito importante o Projeto supracitado, o qual visa colaborar com o 

desenvolvimento dos Produtores Rurais e também com o próprio Município. 

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

Projeto foi levado ao Plenário para votação, sendo aprovado em turno único e 

redação final por todos os vereadores presentes. Em turno único e redação 

final Projeto de Lei n°. 1.958/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera 

o Anexo I – Prioridades e Metas 2019, da Lei Municipal n°. 2.367, de 12 de 

junho de 2018”. Levado ao Plenário para a discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar o Projeto foi levado ao Plenário para votação, sendo 

aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. 

Em turno único e redação final, Projetos de Resolução n°s 479 a 484/2018 que 

concedem títulos de cidadania honorária do Município de Rio Piracicaba. 

Levados ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar os Projetos foram aprovados por todos os vereadores presentes. 

Em turno único e redação final, Propostas de Indicações n°s 001 a 009/2018 

para homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo/2018. Levadas ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Propostas foram aprovadas por todos os vereadores presentes. Continuando 

fez-se leitura das Indicações n°s 123 a 125/2018 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 presentes. Logo após fez-se leitura da Indicação n° 126/2018, de 

autoria do vereador Zaino Gomes Martins. Levada ao Plenário para discussão 



e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por 

todos os vereadores presentes. Prosseguindo fez-se leitura das Indicações n°s 

127 e 128/2018 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 presentes. Em sequência 

fez-se leitura da Indicação n° 129/2018, de autoria do vereador Hugo Pessoa 

de Almeida. Levada ao Plenário para discussão o vereador Hugo Pessoa, 

justificou verbalmente sua Indicação. Prosseguindo a discussão e não mais 

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

vereadores presentes. Continuando fez-se leitura da Indicação n° 130/2018, de 

autoria do vereador José Ronaldo de Araújo. Levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida fez-se leitura da 

Indicação n° 131/2018, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. 

Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores presentes. Ato 

contínuo realizou a leitura do Requerimento N° 058/2018, de autoria do Sr. 

Dimas Fernandes para uso da Tribuna a fim de discorrer sobre assuntos 

relacionados à saúde, assistência social, preservação das nascentes e área 

rural do município. Usando a Tribuna, o Sr. Dimas Fernandes, mencionou 

alguns problemas que vem acontecendo no município, como o descaso com as 

estradas rurais. Na ocasião citou época em que foi vereador e visitavam área 

rural levando assessoria jurídica e imprensa ao local. Continuando discordou 

do vereador Zaino quanto a alegação de que as estadas rurais estão em boas 

condições, convidando os parlamentares para verificarem pessoalmente a 

situação. Momento seguinte indagou ao vereador Zaino se o mesmo achava 

que os postos de saúde estão funcionando de acordo. Em resposta o vereador 

Zaino argumentou que o município dispõe somente de duas máquinas para a 

manutenção de mais de 750 km de estradas rurais, sendo impossível atender a 

todos no mesmo tempo, quanto ao funcionamento dos postos de saúde, disse 

que o existente no Distrito de Conceição de Piracicaba (Jorge), está 

funcionando normalmente. Novamente com a palavra o Sr. Dimas Fernandes 



solicitou aos vereadores que fiscalizem e mencionou casos em cidades 

vizinhas de nepotismo por parte de vereador, destacando que em seleções 

realizadas na cidade muitos vezes são parentes de vereadores que ganham.  

Finalizando destacou que nada tem contra os vereadores e que buscava 

apenas defender o município. Ato contínuo, através da Moção de Aplausos n° 

003/2018 de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, passou-se à entrega da 

homenagem à Sra. Jéssica Bruna Valentim dos Reis, pelo empenho, dedicação 

e vitória no concurso de música gospel promovido no ano de 2017 na cidade 

de Governador Valadares. Ato contínuo o Presidente Tarcísio Bertoldo realizou 

a entrega da homenagem à Sra. Jéssica e em seguida a parabenizou pela 

grande conquista. Logo após o vereador Zaino Gomes, cumprimentou a 

homenageada, e, em sequência a solicitou que se possível cantasse um trecho 

da sua música para que todos os presentes pudessem prestigiar o seu talento. 

Momento seguinte, os vereadores Tayrone Arcanjo Guimarães e Valdeci Silva 

também parabenizaram a Sra. Jéssica pela conquista e talento. Ao final, a Sra. 

Jéssica agradeceu a Deus pela benção e graça de estar vivenciando momento 

tão feliz e marcante em sua vida, e, também a todos os envolvidos pelo convite 

e homenagem recebida no Plenário da Câmara Municipal, ao final deixou uma 

mensagem a todos, “Devemos acreditar nos nossos sonhos, pois não é fácil, 

mas devemos sempre acreditar para que possamos alcançar nossos objetivos”, 

finalizou cantando um trecho do hino o qual levou a ganhar o prêmio gospel. 

Encerrada a pauta, sendo novamente confirmada a lista de presença, 

constatou-se a ausência do vereador José Ronaldo de Araújo e a presença dos 

demais vereadores. A presente Ata será levada ao Plenário para discussão, e, 

se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. 
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