
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro 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 presença de todos. Ato contínuo fez-se 

leitura da Ata da reunião ordinária de 10 de outubro de 2018, que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da Indicação nº 

019/2017, bem como do Ofício nº 147/2018 encaminhado ao Prefeito 

Municipal. Em 1° turno Projeto de Lei n° 1.968/2018 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”. Levado ao 

Plenário para discussão, o Presidente Tarcísio Bertoldo relembrou tramitação 

anterior do Projeto, destacando que devido à conscientização dos colegas e de 

acordo com a Lei Orgânica, teve a iniciativa de entrar novamente com o Projeto 

de Lei das Nascentes, explicando o mesmo e ressaltando sua importância, haja 

vista seu imensurável benefício para a vida. Na oportunidade relembrou o 

Projeto de sua autoria para comemoração do dia do rio Piracicaba, a fim de 

mobilizar e conscientizar a população para que possam contribuir 

positivamente na preservação do rio. Em seguida, o vereador Valdeci Silva 

parabenizou o Presidente Tarcísio Bertoldo pela iniciativa de retornar com o 

Projeto de Lei das Nascentes à pauta, e novamente pediu desculpas a todos 

pelo erro cometido na votação anterior do Projeto. Finalizando lembrou também 

que em novembro os vereadores irão aprovar um orçamento de mais de 47 

milhões de reais e espera que o Prefeito disponibilize verba para execução 

deste Projeto que é de extrema importância a nossa vida. Continuando, o 

vereador Hugo Pessoa de Almeida relembrou primeira tramitação do Projeto 

mencionando que o vereador Tayrone havia feito uma Indicação sobre 

proteção das nascentes e posteriormente o Presidente Tarcísio Bertoldo criou o 

Projeto de Lei de Proteção às Nascentes, o qual havia sido aprovado por todos 



os vereadores, mas foi vetado pelo Prefeito. Prosseguindo destacou a 

tendência da água acabar e ressaltou necessidade de lutar para encontrar 

formas de adquirir recursos a fim de garantir a preservação das nascentes. 

Finalizando parabenizou ao vereador Tarcísio Bertoldo pela iniciativa de 

novamente dar sequência a um Projeto essencial para a preservação da água, 

e, solicitou a colaboração dos demais vereadores para a sua aprovação. Em 

seguida, o cidadão Sr. Elivaldo José dos Santos argumentou que esteve 

presente na Palestra do Senhor Henrique Lobo, realizada pela Câmara sobre a 

bacia do rio Doce, e ficou assustado com o diagnóstico apresentado pelo 

palestrante sobre o futuro do rio Piracicaba. Disse desconhecer o Projeto das 

nascentes, porém ficou assustado por saber que muita s pessoas estavam 

contra o mesmo. Afirmou ser indispensável o cuidado e preservação da água, 

devido ser de extrema importância para a vida. O Senhor Elivaldo ainda 

apresentou um pequeno estudo que mostra um elevado número de estradas de 

terras no município, o qual vem contribuindo negativamente para a degradação 

e assoreamento dos cursos d’água, devido à grande quantidade de material 

carregado junto à água das chuvas. Ao final citou alternativas que em sua 

opinião pode contribuir para resolver a questão. Logo após, fez-se leitura da 

Indicação n° 157/2018, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo, a 

qual levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se 

leitura das Indicações n°s 158 e 159/2018 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. Em 

sequência, fez-se leitura da Indicação n° 160/2018 de autoria do vereador 

Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Em seguida, fez-se leitura das Indicações n°s 161 a 164/2018 de 

autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para 

discussão o vereador Hugo Pessoa de Almeida parabenizou ao vereador 

Tayrone pelas Indicações. Prosseguindo a discussão e não mais havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 



vereadores. Ato contínuo fez-se leitura do Despacho n° 007/2018. Em 

sequência o Presidente Tarcísio Bertoldo convidou a cidadã Natália para fazer 

uso da Tribuna, representando as comunidades rurais de Ponte Novinha, 

Bateias, Turvo, e também pais e alunos da Escola João Nogueira de Resende, 

a qual poderá ser desativada, fazendo com que os alunos tenham que se 

deslocar até área urbana. Usando a tribuna a cidadã Natália pediu a todos os 

vereadores que não permitam o fechamento da escola, pois será uma perda 

muito grande para as comunidades supracitadas, uma vez que os pais dos 

alunos teriam que sacrificar seus filhos colocando-os em viagens até o centro 

desta cidade, acarretando desgastes e preocupação a todos. Durante seu 

pronunciamento a Senhora Natália afirmou que a justificativa apresentada seria 

o corte de gastos, porem não considera uma justificativa plausível, uma vez 

que atualmente já existem dois professores na comunidade sendo necessário 

apenas o transporte de mais dois até a escola. Assumindo a palavra o vereador 

Valdeci Silva agradeceu a presença da cidadã Natália e garantiu que faria de 

tudo para que o fechamento da escola não aconteça, mas que para isso 

precisará do apoio da população, destacando a foca do povo. Ao final citou 

importância em se investir na educação. Na ocasião os vereadores Valdeci 

Silva e Tayrone Arcanjo discorreram também sobre situação das estradas e 

fato de escórias serem doadas a cidades vizinhas. Prosseguindo o vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães agradeceu e parabenizou a cidadã Natália por 

expor a situação antes que a escola seja fechada e afirmou que como 

Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer não irá medir 

esforços para que juntamente com a população consigam a permanência da 

escola na comunidade de Ponte Novinha. Em seguida o Presidente Tarcísio 

Bertoldo relatou que em visita à comunidade de Ponte Novinha esteve presente 

na escola da comunidade, e constatou uma boa estrutura e excelente 

preservação do ambiente escolar, entendendo não ser viável fazer o 

deslocamento de 24 (vinte e quatro) alunos da comunidade para a cidade ao 

invés de deslocar apenas dois professores para o referido local, haja vista que 

a comunidade já possui dois professores locais. O Presidente citou transtornos 

que a mudança traria e solicitou ao vereador Tayrone Arcanjo Guimarães 



presidente da Comissão de Educação que apure os fatos de forma criteriosa e 

apresente os motivos pelo qual pretendem fechar a escola supracitada. 

Prosseguindo, o vereador Hugo Pessoa de Almeida destacou que já houve 

fechamento de várias outras escolas em comunidades rurais, dentre elas a do 

Barroso e Carvalho, e disse ser totalmente contra de se fechar mais uma 

escola na comunidade rural, devido a vários obstáculos encontrados para os 

transportes destes alunos até a cidade, como as estradas atuais. Por fim 

afirmou que irá contribuir no que for necessário para permanência da escola na 

comunidade de Ponte Novinha. Na ocasião o vereador Tayrone citou outros 

motivos para o não fechamento da escola, como o sacrifício das crianças 

novas que teriam de levantar muito cedo e o compromisso dos pais terem que 

embarcar e desembarcar as crianças em lugares inapropriados. Em seguida o 

vereador Zaino Gomes Martins, disse ser muito importante que a comunidade 

se faça presente, reivindicando os seus direitos. O vereador Zaino citou 

também vários motivos para que a escola continue na comunidade, como a 

distancia a ser percorrida e o fato de que em épocas chuvosas não haveria 

condições de transporte.  Logo após, a cidadã Natália agradeceu o apoio e 

compreensão dos vereadores e ressaltou a importância em se investir em 

educação no campo. Em sequência foi concedido o uso da Tribuna, conforme 

Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 011/2018 do vereador Tarcísio 

Bertoldo, para falar sobre os assuntos abordados na presente reunião. Através 

da Tribuna o Presidente Tarcísio Bertoldo inicialmente reafirmou a promessa 

de sua posse no dia 1° de Janeiro de 2017, de cumprir suas obrigações 

durante todo seu mandato com respeito, ética e caráter. Continuando destacou 

que vem acontecendo cobranças por parte da população para com os 

vereadores as quais não correspondem com a realidade, uma vez que muitas 

vezes são cobrados por inatividade devida falta de obras, e até mesmo pela 

não conclusão das mesmas, porém isso não cabe aos vereadores e sim ao 

executivo realizar, mencionando episódio ocorrido durante palestra no posto de 

saúde do Distrito de Conceição de Piracicaba. Logo após o Presidente 

discorreu sobre o morro do Calunga, situado no referido para o qual já foram 

realizadas diversas Indicações e cobranças por parte dos vereadores para 



calçamento do mesmo, mas até hoje só foram realizados serviços paliativos no 

local. O Presidente Tarcísio disse que segundo o Prefeito Municipal, a 

Prefeitura possui cerca de 30 (trinta) mil metros de calçamentos já licitados, 

sendo necessário portanto apenas a execução dos serviços nos locais de mais 

urgência. O Presidente Tarcísio ainda mencionou obras em ruas do Distrito de 

Conceição de Piracicaba, ponto de ônibus na Limeira e frisou a má gestão 

quanto ao uso da mão de obra. Continuando, em relação às obras no município 

citou o Secretário de Obras, Senhor Osvaldo, afirmando que apesar de não 

recusar suas chamadas telefônicas muitas vezes as solicitações acabam 

ficando somente no papel, ou não são finalizadas, destacando ruas 

esburacadas e posto de saúde do bairro Louis Ensch. Quanto a segurança 

Pública parabenizou o trabalho que a Polícia vem realizando no município, o 

qual contribuiu para diminuição da criminalidade, mas que está longe de acabar 

visto a falta de equipamentos como viaturas para auxiliar a Polícia em um 

melhor atendimento.  Na ocasião o Presidente Tarcísio afirmou que no ano de 

2017 sugeriu ao Prefeito a doação de uma viatura para a Polícia Militar através 

da devolução do saldo financeiro que a Câmara realiza ao final do ano para 

Prefeitura, porem por haver compromisso para tal verba referente aos 

pagamentos de 13° salários o Prefeito não concordou com a doação. De 

acordo com o Presidente em 2018, após ser procurado pela Polícia solicitando 

ajuda o Prefeito afirmou que tal compromisso não cabe ao município e sim ao 

estado. O Presidente afirmou que os gastos com manutenção com os atuais 

carros da polícia podem ser usados para aquisição de um equipamento novo e 

novamente se dispôs a repassar o dinheiro antecipadamente para a compra da 

viatura. Em relação à Assistência Social, o Presidente afirmou que em sua 

opinião a Secretária não está cumprindo cm suas obrigações, destacando que 

em casos de necessidades a primeira coisa a ser oferecida é carinho, respeito 

e atenção. Continuando afirmou receber relatos diários da população referente 

ao atendimento dos profissionais da área.  Segundo o Presidente tal fato pôde 

ser comprovado durante um contato telefônico com a Secretária, onde a 

mesma desligou sem que houvessem terminado o assunto. Na ocasião citou 

casos de algumas moradoras do Distrito de Conceição de Piracicaba que há 



longo tempo aguardam a visita da assistência social. O Presidente afirmou que 

sabe o município não possui condições para ajudar a todos que necessitam, 

porém é dever dos profissionais desta área realizar as visitas e avaliar as 

situações da população. Ao final pediu também que a Secretária dê respostas 

concretas às pessoas, sobre a possibilidade de ajudar ou não a fim de que 

possam buscar outros recursos, citando também caso de moradores do bairro 

Cruzeiro que há mais de 1 ano aguardam um caminhão para entregar portas e 

janelas. O Presidente citou também a Secretária Ágda que não dá retorno para 

a questão do transporte escolar e finalizando ressaltou que os Secretários 

Municipais, bem como ele como vereador, estão trabalhando para a população 

devendo ter respeito e atenção com todos. Ressaltou ainda que como vereador 

irá fazer o possível para ajudar e servir a todos até o fim de seu mandato, 

seguindo seus princípios e compromisso firmado diante da população. Em 

seguida o vereador Hugo Pessoa de Almeida afirmou haver cobrança e até 

acusações por parte da população alegando que os vereadores não estão 

fazendo nada, mas que na verdade o que vem acontecendo é a falta de 

atenção e compromisso do Prefeito para com os vereadores. O vereador 

mencionou a realização de inúmeras Indicações prioritárias as quais não foram 

atendidas. Continuando manifestou-se indignado e afirmou ser muito grato a 

todos que confiaram a ele o voto, mas que devido ao grande descaso 

encontrado pelos vereadores será difícil uma nova candidatura de sua parte. 

Finalizando destacou a importância da população comparecer nas reuniões da 

Câmara a fim de se inteirarem do que está acontecendo. Logo após o vereador 

Valdeci Silva confirmou acerca das reclamações referentes à Assistência 

Social através de vários relatos da população cobrando um melhor atendimento 

e uma melhor prestação de serviço por parte dos profissionais da área, disse 

também que as Indicações realizadas pelos vereadores não são respondidas 

pelo Prefeito, destacando, no entanto que em apenas duas semanas frente à 

Prefeitura o Sr. Sebastião Torres Bueno emitiu parecer de todas as Indicações 

a ele encaminhadas. Ao final Valdeci Silva solicitou ao Presidente Tarcísio 

Bertoldo que fosse realizada uma cobrança formal ao Prefeito, solicitando ao 

mesmo para apresentar nomes das ruas que serão contempladas com a 



pavimentação, afim de que quando forem questionados possam repassar a 

população. Momento seguinte o vereador Zaino Gomes Martins destacou que 

os cidadãos dizem que os vereadores não fazem nada, é pelo sentimento de 

revolta, pois na época das eleições os cidadãos geram expectativas de que os 

vereadores vão exercer papeis que cabem ao executivo. Finalizou ressaltando 

que as dificuldades não estão presentes apenas em Rio Piracicaba, mas em 

todo o país e que acredita que a situação irá melhorar. Em seguida o cidadão 

Sr. Elivaldo fazendo uso da Tribuna, discorreu sobre diversos assuntos 

relacionados aos serviços e necessidade da cidade, como denúncias 

realizadas na ouvidoria da Câmara, falta de manutenção e solução para as 

ruas do Distrito de Conceição de Piracicaba no que se refere a alagamentos e 

deslizamentos principalmente em épocas de chuva, falta de iluminação pública 

em muitos pontos do Distrito, e ainda alguns serviços prestados pela Prefeitura 

que não estão sendo finalizados. Diante do exposto o vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães pediu ao Presidente Tarcísio Bertoldo, que solicitasse a 

Comissão de Administração Pública juntamente com o líder do Prefeito, 

vereador José Ronaldo de Araújo, que providenciasse um relatório constando 

todas as reivindicações apresentadas pelo cidadão Elivaldo. Destacou ainda 

que os servidores não devem utilizar do cargo para fazer politicagem e sim 

trabalhar atendendo a população da melhor maneira possível. Ato contínuo o 

Presidente Tarcísio Bertoldo designou a Assessora Parlamentar Sra. Júnia do 

Rosário Maia Vieira que a solicitação do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães 

fosse atendida, pontuando todas as reivindicações do cidadão Elivaldo, e 

encaminhando ao Prefeito, para que possa ser tomadas providências para 

solucionar os problemas apresentados. A presente Ata será levada ao Plenário, 

e, se aprovada pela maioria dos vereadores será publicada. 
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