
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018. 
 
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas, reuniram-se os senhores vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em 

reunião 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 nove de maio 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 seguida foi solicitado ao relator da Comissão de Administração 

Pública, vereador Valdeci Silva, que realiza-se leitura do relatório referente à reunião 

com o Senhor João Domingos Ferreira. Logo após fez-se a leitura do Edital de 

Convocação para Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais do primeiro 

quadrimestre de 2018. Em turno único e redação Final, Emenda Aditiva ao Projeto 

de Lei n°. 1.950/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera o art. 1° Da Lei 

Municipal n°. 2.347 de 22 de dezembro de 2017, que autoriza concessão de 

subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros, no exercício de dois mil e 

dezoito, às organizações da sociedade civil que especifica”.  Após a leitura a 

Emenda foi levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em 2° turno e redação final Projeto 

de Lei n°. 1.950/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera o art. 1° Da Lei 

Municipal n° 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”. Levado ao Plenário para discussão 

e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado em 2° turno e 

redação final por todos os vereadores. Em 1° turno Substitutivo ao Projeto de Lei n°. 

1.942/2018 de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, que “Dispõe sobre proteção 

ambiental de nascentes de água no âmbito do município de Rio Piracicaba e dá 

outras providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. 

Fazendo uso da tribuna o vereador Tarcísio Bertoldo inicialmente agradeceu a 

presença do ex-vereador Sr. Walter dos Santos, e, em seguida discorreu sobre a 

importância da preservação das nascentes, visto a escassez de água potável em 



nosso município. Prosseguindo salientou que o atualmente já existe 

decisões/acórdãos que consideram de competência do Poder Legislativo, em 

determinados casos, criar Projetos que gerem custos ao município. Continuando, 

sugeriu que o município busque parcerias com estudantes de engenharia ambiental 

a fim de realizar mapeamentos das nascentes do município, podendo assim diminuir 

gastos e proporcionar aos mesmos oportunidades para demonstrar seus trabalhos. 

Também sugeriu que o município juntamente com a Vale possa se unir buscando 

condições de colocar o Projeto em execução. Finalizando ressaltou que o objetivo 

do Projeto não era gerar custos ou transtornos para os proprietários de terrenos, 

mas sim contribuir para a preservação das nascentes. Prosseguindo a discussão e 

não havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto foi aprovado em 1° turno 

por todos os vereadores. Em turno único e redação final, Projeto de Lei 1.951/2018 

de autoria do vereador Valdeci Silva, que “Denomina via Pública de Joviano 

Brasilino de Souza”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado por todos os vereadores. 

Em sequencia fez-se a leitura das Indicações nºs 077 a 080/2018, 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. Logo após, foi feita a leitura das Indicações n°s 081 e 082/2018, 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. Continuando, fez-se leitura das Indicações n°s 083 a 085/2018, de 

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

vereador Hugo enfatizou a importância de suas Indicações para segurança e bem 

estar da população. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse 

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

as Indicações, foi concedido ao vereador Tarcísio Bertoldo o uso da tribuna 

conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 005/2018, para falar sobre 

Saúde Pública Municipal. O vereador Tarcísio relatou haver recebido reclamações 

extraoficiais da população relacionadas à falta de médico no Hospital Júlia 

Kubistchek. De acordo com o vereador após uma cidadã solicitar ajuda para 

transferência de um paciente, compareceu ao Hospital e conversou com o médico 



presente, Dr. Jorge, sobre o problema supracitado, e, que pelas informações 

recebidas da instituição, uma das causas das ausências seria o baixo valor pago aos 

médicos pelo plantão realizado. Prosseguindo, o vereador Tarcísio explicou tal 

situação vem acontecendo quase que diariamente, geralmente no intervalo de 12 

horas (meio dia) até às 19 horas, e afim de buscar uma solução, foi realizado um 

levantamento dos valores pagos aos médicos da região referente aos plantões 

trabalhados onde constatou-se que os valores adotados pelo Hospital Júlia 

Kubistchek estão dentro dos padrões pagos na região. Na ocasião o vereador fez 

leitura do levantamento realizado e informou também o valor já repassado pelo 

município à referida entidade. Assim, o Presidente Tarcísio Bertoldo designou a 

comissão de Saúde, Saneamento Básico e Meio Ambiente composta pelos 

vereadores Valdeci Silva, Dirlene Aparecida Tomaz e Hugo Pessoa de Almeida, 

para comparecer a entidade a fim de verificar os fatos relatados. Encerrada a pauta. 

A presente Ata será levada ao plenário para discussão, e, se aprovada pela maioria 

dos vereadores, será publicada. 

 

Sala de Sessões, 23 de Maio de 2018. 
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