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

Dirlene Aparecida Tomaz, Edvaldo 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 quatorze do mês de março de 2018, levada ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Ata foi aprovada por 

todos os vereadores. Em turno único, Projeto de Lei 1.944/2018 de autoria do 

vereador Valdeci Silva, que “Denomina via Pública de “Ana Rosa Caldeira””. Foi 

solicitada pelo Presidente da Casa a leitura do Projeto, após leitura o mesmo foi 

levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o 

Projeto de Lei 1.944/2018 foi aprovado por todos os vereadores. Em turno único 

Emenda Aditiva 01 ao Projeto de Lei 1.943/2018 de autoria do vereador Tarcísio 

Bertoldo. Foi solicitada leitura da Emenda, após leitura a mesma foi levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Emenda 

Aditiva 01 foi aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte, o Presidente 

solicitou leitura do Projeto de Lei 1.943/2018, após leitura o mesmo foi levado ao 

Plenário para discussão, nesse momento o vereador Zaino Gomes questionou o 

Presidente Tarcísio, a respeito da autoria da Emenda, por entender que a mesma 

havia sido idealizada por ele e não por Tarcísio, conforme consta. Tarcísio então, 

respondeu ao vereador que realmente a Emenda, exatamente não era de sua 

autoria, apesar de já constar no Projeto de Lei que sua aprovação não acarretaria 

mudança de horário nos estabelecimentos bancários, porém, reconheceu que Zaino, 

dias antes havia solicitado que emendasse o Projeto no sentido de determinar o 

horário de funcionamento da instituição bancária. Lembrou que momentos 

antecedentes ao inicio da reunião ordinária, todos os vereadores reuniram-se 

extraordinariamente e em consenso decidiram a respeito da emenda, mas, que iria 

constar em Ata que a autoria da Emenda seria transferida ao vereador Zaino 



Gomes. Continuando a discussão, Tarcísio, solicitou a vice-presidente Dirlene 

Aparecida que assumisse a presidência para que o mesmo pudesse fazer uso da 

tribuna. Após cumprimentos formais, Tarcísio iniciou relembrando que mais cedo 

havia sido abordado por um funcionário do executivo que o questionou sobre o 

Projeto de Lei em questão. Na oportunidade o cidadão disse a Tarcísio que não 

entendeu o motivo de querer dificultar as agências bancárias, obrigando-as a inserir 

grades em suas agências. Em resposta Tarcísio disse não estar preocupado com os 

gastos que ocasionalmente teriam as instituições bancárias, mas, sim estava 

preocupado com a segurança de todos os piracicabenses, inclusive sendo este o 

principal objetivo do Projeto. Por fim, requereu aos colegas vereadores que 

votassem favoráveis ao Projeto de Lei, a favor da segurança pública. Com relação a 

Emenda, destacou a orientação do vereador Zaino, para que os Bancos não usem 

da Lei, caso seja aprovada, para se alterar o horário de funcionamento das 

agências. Continuando a discussão e não havendo mais 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 1.943/2018 foi 

aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em sequência foi 

feita a leitura das Indicações nºs 032 a 033/2018, de autoria do vereador Tarcísio 

Bertoldo. Levadas ao plenário para discussão, Tarcísio defendeu a criação de 

“Amarelinhas” em todos os bairros da cidade a fim de promover a valorização da 

cultura tradicional em nosso país, além de contribuir nas situações de ensino e com 

o crescimento e desenvolvimento pessoal das crianças em fase de aprendizagem. 

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 034 e 043/2018, 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. Momento 

seguinte foi feita a leitura das Indicações nºs 035 a 036/2018 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. Continuando foi feita leitura das Indicações nºs 037 a 039/2018, de 

autoria do vereador Dirlene Aparecida Tomaz. Levadas ao plenário para discussão e 



não havendo quem quisesse se manifestar, as indicações foram aprovadas por 

todos os vereadores. Por fim, foi feita a leitura das Indicações nºs 040 a 042/2018, 

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

e não havendo quem quisesse se manifestar, as indicações foram aprovadas por 

todos os vereadores. Após a leitura das indicações, foi solicitada a Leitura do oficio 

047/2018, o qual se tratava de Convite à secretaria de educação Agda da 

Consolação Vieira, para comparecer a presente reunião a fim de prestar 

esclarecimentos sobre o transporte escolar. Após leitura, constatado a presença da 

secretária de educação, a mesma passou a fazer uso da tribuna. Iniciou 

cumprimentando a todos os presentes e esclareceu que com o inicio da nova 

administração municipal, foi acrescentado novas rotas de ônibus à cidade, as quais 

a administração julgou necessário. Disse que no final do ano de 2017 a demanda 

escolar para a cidade de João Monlevade estava muito alta, sendo questionados 

pelo Tribunal de Conta a respeito desse alto investimento, por esse motivo foi 

necessário planejar o ano de 2018 com um olhar mais atento. A primeira medida foi 

priorizar o transporte escolar para todo o município, do ensino fundamental, médio e 

educação infantil, a segunda medida foi facilitar o acesso aos cursos técnicos e 

universitários. Destacou que há rota até na zona rural para não deixar nenhum aluno 

sem acesso ao ensino técnico ou universitário. A secretária negou que a Prefeitura 

tenha cortado o transporte de qualquer aluno que esteja estudando na cidade 

vizinha. Agda, disse que as poucas vagas que foram cortadas são de cidadãos que 

estavam usando o transporte escolar de forma incorreta, para participar de festas ou 

até mesmo namorar. O presidente Tarcísio, indagou a secretaria se de acordo com 

as oportunidades seria possível adequar os outros estudantes, do curso Prepara, 

por exemplo. De acordo com a secretaria, esses estudantes já estão sendo 

atendidos. Nesse instante manifestou-se o vereador Tayrone, agradeceu a presença 

da Secretaria e a perguntou a respeito da Casa de Cultura da localidade de 

Caxambu, o motivo da interrupção das aulas de música no Curumim e sobre as 

aulas de xadrez. Segundo Agda, todo o processo de licitação para as aulas de 

música já está adiantado e sobre as aulas de xadrez também serão inseridas na 

grade escolar. O vereador quis saber também qual é o número da frota contratada 

para a cidade de João Monlevade para atender os alunos, Agda respondeu que 



atualmente são 04 veículos. Por fim, Tayrone questionou se houve alguma 

providencia a respeito de aumentar o reservatório de água das escolas rurais, então 

obteve como resposta que a prefeitura está discutindo sobre o assunto. Em seguida, 

manifestou-se o vereador Valdeci. O vereador questionou se não haveria 

possibilidade de retomar as aulas de taekwondo, e a secretaria respondeu que o 

assunto estava na pauta assim como o xadrez. O Presidente finalizou agradecendo 

a Agda, por atender ao pedido da Casa Legislativa, inclusive por responder 

perguntas que não estavam na pauta. Prosseguindo a sessão, requereu a palavra o 

vereador José Ronaldo de Araújo, após cumprimentos formais, o vereador líder do 

governo, anunciou que o Prefeito Antônio Cota, iria iniciar a execução de quatro 

obras na cidade nos próximos dias. De acordo com o vereador, a primeira obra é o 

recapeamento asfáltico na Rua Antônio Saturnino, as outras obras serão reformas e 

coberturas das quadras dos distritos de Conceição de Piracicaba e Padre Pinto. 

José Ronaldo também deu a boa noticias de que em breve o Prefeito municipal irá 

iniciar a construção de uma unidade de saúde em Padre Pinto, em virtude do PSF 

da localidade ser em imóvel alugado. Por fim o vereador mencionou sobre a reunião 

que teria com o Prefeito para discutir assuntos de interesse da cidade. Após o 

discurso do vereador José Ronaldo, manifestou-se o vereador Tayrone, disse que 

muitas das obras citadas partiram de indicações feitas por ele, que as indicações 

feitas por ele e pelos colegas teem valor, nas palavras do vereador: “Quando o 

prefeito quer, ele nos atende e trabalha a favor do povo, o Prefeito está de 

Parabéns!” Antes de declarar encerrada a sessão, Tarcísio, convidou a todos para 

assistir a apresentação do relatório das atividades do ano de 2017, realizadas pela 

Emater. 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 março de 2018. 
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