
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 
 
Aos vinte dias do mês de junho 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 solicitado a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a 

presença dos vereadores Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, 

Hugo Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, Tayrone Arcanjo Guimarães, Valdeci 

Silva, Zaino Gomes Martins e do Presidente Tarcísio Bertoldo. Constatou-se 

também a ausência do vereador José Ronaldo de Araújo. Ato contínuo fez-se a 

leitura da Ata da Reunião Ordinária de seis de junho 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 seguida o Presidente da Comissão 

de Saúde, vereador Valdeci Silva, realizou leitura da Ata referente à reunião no 

ocorrida no Hospital Júlia Kubitschek, no dia 18 de junho do corrente. Após a leitura 

o Presidente Tarcísio Bertoldo questionou se foi apresentado na reunião algo 

referente ao déficit financeiro, valor ideal a ser recebido para cobrir todas as 

despesas e prestação de contas da entidade. Diante da negativa do vereador 

Valdeci Silva, o Presidente solicitou que buscassem junto a Assistência Social um 

relatório de prestação de contas para que pudessem tomar conhecimento da 

situação da Entidade e suas respectivas dificuldades, a fim de contribuir para 

solucionar a falta de médicos no Hospital. Em seguida, o cidadão Antônio Guedes 

questionou o que o poder Executivo e o Legislativo irão fazer no intuito de solucionar 

o problema supracitado. Em resposta o vereador Valdeci Silva destacou que os 

citados Poderes já estavam agindo para auxiliar a entidade com repasse de verbas e 

buscavam novas alternativas para ajudar. Neste momento destacou também que os 

membros da Comissão de Saúde estavam autorizados e dispostos a levar qualquer 

cidadão ao Hospital a fim de tirarem dúvidas existentes. O Presidente Tarcísio 

Bertoldo também destacou que o Legislativo está buscando uma solução e explicou 

que a prestação de contas será uma ferramenta para ajudar a entender as 

dificuldades existentes. Em turno único e redação final Projeto de Lei n° 1.953/2018, 

de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo que “Denomina vias públicas do bairro 



Piracicaba”, após leitura do Projeto e das biografias dos homenageados, o Projeto 

foi levado ao Plenário para discussão. Neste momento o vereador Tarcísio Bertoldo 

argumentou sobre a importância do Projeto com objetivo não somente de nomear as 

ruas e homenagear pessoas que merecem todo carinho e respeito, mas também 

facilitar o acesso ao bairro Piracicaba. Continuando a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado em turno único e redação final 

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

Resolução n° 477/2018, de autoria da Comissão de Finanças, Tomadas de Contas e 

Orçamento que “Dispõe sobre as Contas Públicas do Município de Rio Piracicaba, 

do exercício de 2016”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão 

e não havendo quem quisesse se manifestar foi colocado em votação. 

Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores Dirlene Aparecida 

Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, 

Tayrone Arcanjo Guimarães, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente 

Tarcísio Bertoldo. Assim o Projeto de Resolução n° 477/2018, foi aprovado em turno 

único e redação final por todos os vereadores presentes. Em 1° turno de Resolução 

n° 478/2018, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Dispõe sobre autorização 

e funcionamento de Posto de Identificação e dá outras providências”. Após a leitura 

o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o vereador Hugo 

Pessoa de Almeida solicitou aos colegas parlamentares apoio ao Projeto, uma vez 

que possibilitará a agilidade na entrega dos documentos à população. Logo após o 

vereador Tarcísio Bertoldo explicou a importância do Projeto uma vez em Rio 

Piracicaba funciona em sistema off-line, demorando cerca de 30 a 40 dias para o 

documento ser entregue. Continuando explicou que a implantação possibilitará a 

emissão de documentos através de sistema online, o qual possibilita uma entrega 

extremamente mais rápida. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em 1º 

turno por todos os vereadores presentes. Em sequência fez-se leitura da Indicação 

n° 096/2018, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao 

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

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

n° 097/2018 de autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao Plenário 



para discussão o vereador Hugo enfatizou a importância de sua reivindicação. 

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

Indicação foi aprovada por todos os vereadores presentes. Continuando, fez-se 

leitura da Indicação n° 098/2018, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada 

ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação 

foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida foi concedido ao 

Vereador Tarcísio Bertoldo, o uso da Tribuna conforme Inscrição de Comunicação 

Parlamentar n° 007/2018, para falar sobre a Lei Municipal n° 2.362, de 26 de abril de 

2018. O vereador Tarcísio esclareceu alguns comentários mentirosos quanto a 

referida Lei, uma vez que afirmavam que a Lei havia sido criada para que os bancos 

fechem nos finais de semana e feriados. Continuando explicou que estava 

ocorrendo uma interpretação equivocada, pois em momento algum a Câmara havia 

criado a Lei para fechar os bancos, pois, alem de não ser competência do 

Legislativo ou Executivo determinar horário de funcionamento dos bancos, a própria 

norma vedava a alteração nos horários de funcionamento em função da Lei. 

Prosseguindo informou sobre visitas realizadas em outras cidades, informando que a 

medida era uma exigência do comando da polícia militar. Momento seguinte realizou 

leitura de comunicado a ser distribuído na cidade com esclarecimentos relacionados 

a Lei. Finalizando destacou novamente o objetivo da Proposição, a qual visava 

garantir maior segurança e proteger a vida da população.  Ato contínuo foi realizada 

as entregas dos Certificados de Moção de Aplausos aos alunos do 5° ano Águia, do 

Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Bernardo Ferreira Guimarães, pela 

vitória na etapa nacional do premio meio ambiente 2017 da Arcelor Mittal, ao Grupo 

Novo Paraíso de Alcoólicos Anônimos de Rio Piracicaba,  pelos relevantes trabalhos 

prestados na cidade, ao Senhor Wagner Braga de Paiva em reconhecimento à 

iniciativa de criação da Escola de Samba Unidos de São Miguel, e à Analice Quintão 

Costa, em reconhecimento a toda dedicação, empenho e vitória no programa “Amigo 

da Ferrovia Mirim”, da empresa Vale. Finalizadas as entregas a Senhora Elizara 

Aparecida Mendes, professora idealizadora do projeto dos alunos do 5º ano, 

agradeceu ao vereador Valdeci Silva pela homenagem e a todos os envolvidos, 

alunos, professores e demais colaboradores pela conquista. Na ocasião destacou 

trabalhos dos professores que superam dificuldades na criação de Projetos. 



Também fez uso da tribuna o Senhor Wagner Braga de Paiva, o qual agradeceu ao 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães pela homenagem, e a todos os componentes 

da escola de samba e colaboradores externos, destacando que a conquista era de 

todos integrantes da Escola de Samba Unidos de São Miguel que se dedicaram e 

empenharam para a realização do Projeto. Logo após, o vereador Valdeci Silva 

também usou a Tribuna e parabenizou a todos homenageados da noite. Momento 

seguinte, o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães parabenizou ao Senhor Wagner 

Braga de Paiva pelo empenho e dedicação juntamente com todos colaboradores 

que realizaram uma grandiosa festa, a qual vinha sendo esquecida no município. O 

vereador Tayrone afirmou que acreditava que as próximas administrações não 

deixariam o carnaval da cidade morrer. Finalizando o Presidente Tarcísio Bertoldo 

parabenizou a todos homenageados e cumprimentou a Analice Quintão Costa pelo 

seu empenho e dedicação, desejando que sua conquista sirva de exemplo para 

seus colegas, estendendo os parabéns aos pais e professores envolvidos. 

Encerrada a pauta verificou-se a presença dos vereadores Dirlene Aparecida 

Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, 

Tayrone Arcanjo Guimarães, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e do Presidente 

Tarcísio Bertoldo. Constatou-se também a ausência do vereador José Ronaldo de 

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

maioria dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de Sessões, 20 de Junho de 2018. 
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