
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 
 
Aos vinte e oito do mês de Fevereiro 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 

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

Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, 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 sete de fevereiro de 2018 que levada ao Plenário para 

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

vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 1.933/2017 de autoria do 

Prefeito Municipal, que “Autoriza a concessão de uso de bens públicos no município 

de Rio Piracicaba e dá outras providências”. 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 1.933/2017 foi aprovado em 2º turno e redação final 

por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 1.934/2017 

de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza a concessão de uso de bens públicos 

no município de Rio Piracicaba e dá outras providências”. 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 1.934/2017 foi aprovado em 2º turno e 

redação final por todos os vereadores. Em 1º turno 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”. Foi solicitado pelo Presidente Tarcísio Bertoldo, a leitura da 

mensagem do Projeto. Após leitura, o Projeto de Lei nº. 1932/2017, 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 1º turno por todos os vereadores. Em turno único, 

Emenda Aditiva 01 ao Projeto de Lei 1.940/2018 de autoria da Comissão de 



Legislação, Justiça e Redação. Nesse instante, o Presidente achou por bem prestar 

esclarecimentos a respeito da referida Emenda. Disse Tarcísio, que já havia sido 

aprovada pela Casa Legislativa, Emenda para incluir no orçamento do município 

verba ao SEVOR, na importância de R$ 40.000,00. Assim sendo, o Presidente 

acredita que por engano foi excluído do Projeto em tramitação, que discorre sobre a 

subvenção a favor do Hospital, a verba já votada e aprovada a favor do SEVOR, por 

este motivo, a necessidade da Emenda. Prosseguindo, foi solicitada a leitura da 

Emenda. Após leitura, a Emenda Aditiva 01 ao Projeto de Lei 1.940/2018, foi levada 

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

declarada aberta a votação. Aqueles que concordassem com a Emenda, deveriam 

permanecer como estavam. A Emenda foi aprovada em turno único por todos os 

vereadores. Em 1º turno 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”. Foi solicitado pelo Presidente Tarcísio Bertoldo, a leitura da mensagem 

do Projeto. Após leitura, o Projeto de Lei nº. 1940/2018 foi levado ao Plenário para 

discussão. Nesse instante foi concedido o uso da Tribuna Popular ao vice-prefeito 

municipal Sebastião Torres Bueno. Após cumprimentos formais, o vice-prefeito 

ressaltou que julgou importante sua presença a fim de esclarecer sobre o Projeto de 

Lei em questão. Disse que por iniciativa própria enviou um ofício a Deputada 

Estadual Ione Pinheiro, solicitando sua intercessão junto a Secretaria de Estado de 

Saúde, com intenção de conseguir recursos para o Hospital Julia Kubitschek, e foi 

atendido. Assim sendo, Sebastião reinterou aos vereadores pedido de aprovação do 

Projeto, em virtude da importância da verba a favor do hospital, também  requereu 

que fosse divulgado que a autora do recurso é a parlamentar Ione Pinheiro. Nessa 

oportunidade relatou sobre sua atual relação pessoal e profissional com o Prefeito 

Antônio José Cota. Por fim, o vice-prefeito foi indagado pelo radialista Ramon, sobre 

a quantidade de verbas a favor do hospital. Sebastião respondeu que somente 01. 

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

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

permanecer como estavam. O Projeto de Lei 1940/2018 foi aprovado em 1º turno 



por todos os vereadores. Momento seguinte foi feita a leitura das Indicações nºs. 009 

a 011/2018, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao 

plenário para discussão, o vereador Tayrone solicitou a palavra para salientar sobre 

as necessidades das indicações que apresentou, ressaltou o péssimo estado que se 

encontra a Rua Antônio Saturnino, sugeriu que a Comissão responsável fizesse um 

relatório da situação da Rua e apresentasse ao prefeito. Sobre as instalações de 

internet fibra óptica na cidade pela empresa Valenet, Tayrone esclareceu que 

algumas localidades não foram contempladas, assim se faz necessário a inclusa das 

mesmas no Projeto da Valenet. Requereu que fosse enviado ofício ao Prefeito para 

que interceda junto à empresa. Por fim mencionou sobre a situação do passeio do 

Posto de Saúde que encontra-se quebrado e cheio de buracos, causando acidentes, 

solicitou ao vereador líder do governo que intercedesse para que fosse realizado 

reparos no passeio o mais breve. Continuando a discussão, Tarcísio, manifestou ao 

vereador Tayrone que teve conhecimento de processo licitatório para recapeamento 

de asfalto e desejou que a Rua Antônio Saturnino estivesse dentre as Ruas 

contempladas pelo processo. Continuando a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. 

Seguindo, foi feita a leitura das Indicações nºs 012 a 014/2018, de autoria do 

vereador Tarcisio Bertoldo. Levadas ao plenário para discussão, Tarcísio requereu a 

vice- presidente que assumisse a presidência para que o mesmo fizesse uso da 

tribuna. Após cumprimentos formais, Tarcísio, esclareceu sobre a relevância de suas 

indicações, a respeito da Construção de uma quadra de esportes ou campo society, 

no bairro Jardim das Rosas, citou ter requerido paliativo para realizar a limpeza 

imediata do local até a efetivação do projeto. Disse ter visitado o Bairro e verificado a 

necessidade da obra, em virtude de atualmente o local ser utilizado para despejo de 

lixo e consumo de drogas. Sobre a indicação 014, Tarcisio considera uma das mais 

importantes, objetivando que a prefeitura firme parceria com a Associação de 

Moradores do Distrito de Conceição de Piracicaba a fim de propiciar à comunidade, 

atividades culturais, principalmente voltadas a terceira idade. Continuando a 

discussão, foi concedida a palavra ao vereador Zaino Gomes. Após cumprimentos 

formais, Zaino, ressaltou que as indicações são funções dos vereadores, ao 

perceberem as necessidades do município, mencionou que quanto a indicação de 



Tarcísio, a respeito da Associação de Conceição de Piracicaba, já existe um projeto 

em andamento da diretoria de buscar junto ao CRAS, parcerias principalmente na 

área do esporte. Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Em sequencia, 

foi feita a leitura das Indicações nºs 015 a 016/2018, 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. Seguindo, foi 

feita a leitura da indicação nº 017/2018, de autoria do vereador Zaino Gomes. 

Levada ao plenário para discussão foi concedida a palavra ao autor da indicação. 

Zaino, salientou que há muito tempo percebe as dificuldades que enfrenta a mãe, 

moradora de Conceição de Piracicaba, para levar seus filhos a um médico pediatra. 

Citou que é direito constitucional a saúde para todos. Disse que gostaria que o 

executivo se sensibilizasse com o pedido, em virtude de Conceição de Piracicaba 

está localizado distante dos centros, tanto de Rio Piracicaba, quanto de João 

Monlevade, cidades mais próximas. Continuando a discussão e não havendo mais 

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

Prosseguindo, foi feita a leitura da Indicação nº 018/2018, de autoria do vereador 

Hugo Pessoa. 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 019 a 021/2018, 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 

sequencia, o Presidente fez a leitura de correspondência enviada à empresa Lopes 

e Filhos LTDA e consequente resposta ao pedido. Em seguida foi concedido ao 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães o uso da tribuna conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar 001/2018 para falar a respeito da educação do município. 

Após cumprimentos formais, Tayrone, realizou convite a secretária Agda, para que 

compareça a próxima reunião de Câmara a fim de esclarecer a respeito do corte do 

transporte escolar para algumas pessoas que realizam cursos na cidade de João 

Monlevade. Momento seguinte foi concedido o uso da tribuna popular a cidadã 

piracicabense, Marli, que pronunciou a respeito de problemas enfrentados 

diariamente, saúde, lazer e principalmente desemprego. Lamentou a impossibilidade 



de atuação do vice-prefeito Sebastião Torres Bueno e criticou a administração atual. 

Nesse momento o vereador Tayrone solicitou a parte, parabenizou a cidadã pelo 

depoimento, lembrou a reunião realizada nesta Casa com os desempregados da 

cidade e criticou a atuação do prefeito municipal naquela oportunidade. Também se 

manifestou o vereador Valdeci Silva, este disse estar muito preocupado com a 

situação de desemprego que enfrenta os munícipes e que não está medindo 

esforços para contribuir. A cidadã Junia, nesta oportunidade declarou sua decepção 

ao ser informada que não poderia utilizar o transporte escolar para concluir seu 

curso de aprendizagem na cidade de João Monlevade. Nesse momento o vereador 

Zaino, cientificou que procurou a secretária de ensino, e foi informado que o 

transporte escolar somente será disponibilizado a quem estiver cursando faculdade 

ou curso técnico. Por fim, o Presidente Tarcísio esclareceu à Junia, que com relação 

ao transporte escolar, iria através do pedido do vereador Tayrone, convidar a 

secretária Agda a prestar esclarecimentos.  Presentemente o vice-prefeito solicitou 

parte ao Presidente, que concedeu. Sebastião salientou que em sua opinião não é 

possível resolver a questão do desemprego de forma definitiva, mas que não vê 

ações ao menos para minimizar o quadro no município, atualmente. Finalizou se 

colocando a disposição da Casa Legislativa e da população em busca de soluções 

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

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

Sala de Sessões, 28 de fevereiro de 2018. 
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