
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL 2019. 

 

 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove 

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

em Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. 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 do dia vinte e sete de março de dois mil 

e dezenove que 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 Complementar n°.1.986/2019, de autoria do 

vereador Tarcísio Bertoldo que “Dispõe sobre normas referentes ao plantio de 

eucaliptos e outras árvores de grande porte em áreas de passagem de rede de 

energia elétrica e dá outras providências”. Levado ao Plenário para discussão, 

o vereador Tarcísio Bertoldo solicitou adiamento de discussão do referido 

Projeto até a próxima reunião em virtude de constatar a necessidade de uma 

emenda ao mesmo a fim de restringir somente o plantio de eucaliptos e pinhos 

próximos a redes elétricas. Diante do exposto o Presidente suspendeu a 

sessão para elaboração do Requerimento. Retomada a reunião fez-se leitura 

do Requerimento n° 007/2019, que levado ao Plenário para votação foi 

aprovado por todos os vereadores. Em turno único e redação final Emenda 

Aditiva n° 001/2019 de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, ao 

Projeto de Lei Complementar n°.1.987/2019, que “Altera a Lei Complementar 

Municipal n° 2.042 de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto dos Servidores”. 

Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar foi realizada chamada Nominal para votação dos Senhores 

vereadores. Votaram “Sim”, pela aprovação da Emenda os vereadores Dirlene 

Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, 

Inácio Linhares, José Ronaldo de Araújo, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, 

Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim a 

Emenda Aditiva n° 001/2019 foi aprovada por todos os vereadores. Em 2° turno 



e redação final, Projeto de Lei Complementar n°.1.987/2019, de autoria do 

Executivo Municipal que “Altera a Lei Complementar Municipal n° 2.042 de 14 

de Dezembro de 2006 – Estatuto dos Servidores”. Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi realizada chamada 

Nominal para votação dos Senhores vereadores. Responderam “Sim” pela 

aprovação do Projeto os vereadores Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo 

Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, José Ronaldo de 

Araújo, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei Complementar 

n°.1.987/2019 foi aprovado por todos os vereadores. Em 2° turno e redação 

final, Projeto de Lei Complementar n°.1.988/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza a Concessão de uso de Bens Públicos no Município de 

Rio Piracicaba e dá outras Providências”. Levado ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação 

sendo aprovado por todos os vereadores. Em turno único e redação final 

Projeto de Lei n°.1.989/2019, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza 

entidade a explorar o espaço destinado à instalação de barracas durante as 

festividades da festa do Bom Jesus e dá outras providências”. Levado ao 

Plenário para discussão o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães ressaltou ser 

justo a Prefeitura contribuir com a Assistência Social devido sua grande 

importância para a população. Continuando a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar, o Projeto de Lei n°.1.989/2019 foi aprovado por 

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

n°.1.992/2019, de autoria do vereador José Ronaldo de Araújo que “Denomina 

imóvel público de Barraca Codorna – Sebastião Camilo”. Levado ao Plenário 

para discussão o vereador Valdeci Silva parabenizou ao vereador José 

Ronaldo de Araujo pelo Projeto proposto, ressaltando ser justa e merecida a 

homenagem ao Sr. Sebastião Camilo. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi aprovado por 

todos os vereadores. Em seguida, fez-se leitura da Moção de Aplausos n° 

004/2019, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levada ao 

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



foi aprovada por todos os vereadores. Em sequência, fez-se leitura da Moção 

de Aplausos n° 005/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao 

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

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

Requerimento n° 005/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levado 

ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo pediu apoio aos 

demais vereadores para aprovação do Requerimento e justificou a necessidade 

do mesmo. Na ocasião o vereador Valdeci Silva manifestou-se favorável ao 

Requerimento e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães sugeriu que o 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos também fosse convidado 

para reunião. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse 

se manifestar o Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Logo 

após, fez-se leitura da Indicação n° 023/2019, 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. Em seguida, fez-

se leitura da Indicação n° 024/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. 

Levada ao Plenário para discussão o vereador Valdeci Silva solicitou apoio dos 

demais vereadores, e, agradeceu o Executivo por realizar uma Indicação de 

sua autoria referente ao recapeamento asfáltico no Distrito de Padre Pinto. 

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

Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Em sequência, fez-se leitura 

da Indicação n° 025/2019, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Araújo. 

Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Momento 

seguinte foi concedido o uso da Tribuna ao vereador Tarcísio Bertoldo 

conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 008/2019, para falar sobre 

Segurança Pública, Esporte e Lazer. Usando a Tribuna o vereador Tarcísio 

Bertoldo destacou as medidas que vem tomando para beneficiar a segurança 

Pública Municipal, citando ofícios e proposições apresentadas com pedidos de 

postos policiais nos Distritos, doação de viaturas etc. Na ocasião mencionou 

também proposta feita ao Executivo para a aquisição de uma viatura para 

realização de ronda rural mediante devolução antecipada do duodécimo da 



Câmara, para a qual não obteve êxito. Continuando, discorreu sobre 

encerramento das atividades da SEMA e devolução do espaço à empresa 

Vale, devido às dificuldades financeiras do Clube. Diante de tal fato solicitou 

apoio aos vereadores para enviar um Ofício ao Prefeito Municipal para que o 

mesmo tome alguma providência a fim de impedir que o município perca o 

espaço ora cedido. Assumindo a palavra o vereador Valdeci Silva salientou que 

o Prefeito deveria comprar uma viatura e passar para a polícia e que a 

Prefeitura não deveria medir esforços para que o Clube da SEMA se mantenha 

em funcionamento. Disse também que tomou conhecimento de que a Vale 

estaria passando o clube da AFERP para a Prefeitura, e sugeriu a utilização do 

espaço pelo Grupo de alcoólicos anônimos da cidade. Neste momento o 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães afirmou que concordava em assinar o 

Ofício, e citou clube mantido pela Vale em Governador Valadares. Ato contínuo 

o vereador Zaino Gomes indagou quanto à ação Social da Vale para com os 

seus funcionários, já que o clube SEMA foi criado para o lazer dos mesmos. 

Em seguida, a cidadã Júnia apresentou suas indignações quanto às 

necessidades da população e o descaso que o Prefeito vem apresentando com 

o Município. Em seguida, foi concedido o uso da Tribuna ao vereador Hugo 

Pessoa de Almeida conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 

009/2019, para falar sobre obras do município. Usando a Tribuna o vereador 

Hugo Pessoa de Almeida mencionou o descaso com as estradas vicinais, 

destacando que o Executivo vem realizando serviços paliativos os quais não 

soluciona os problemas. Discorreu também sobre Indicações realizadas que 

visam melhorias nas estradas que dão acesso ao Distrito de Conceição de 

Piracicaba, e finalizando citou inúmeras Indicações relacionadas à recuperação 

de pontes, calçamentos, construção de velório e melhorias no cemitério do 

Distrito de Conceição de Piracicaba, que não foram atendidas pelo Executivo. 

Finalizada a pauta e nada a mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. A 

presente ATA será levada ao Plenário, e, se aprovada pela maioria dos 

vereadores será publicada.                                                                                                                             

                                                               

 Sala de Sessões, 10 de abril de 2019. 
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