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

 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro 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 solicitado um minuto de 

silêncio em memória às vítimas da cidade de Brumadinho/MG. Em seguida foi 

realizada a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de 

todos. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia cinco de 

dezembro de dois mil e dezoito. Levada ao Plenário para discussão o vereador 

Valdeci Silva mencionou a Indicação do vereador Inácio Linhares referente à 

limpeza da cidade, e pediu ao mesmo para que juntamente com o líder de 

governo, vereador José Ronaldo de Araújo, reforçasse o pedido junto ao 

Executivo. Em atenção o vereador Inácio informou que segundo o Prefeito 

seria disponibilizado dois profissionais para realizar a limpeza do bairro. 

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

Ata foi colocada em votação sendo aprovada por todos os vereadores. Em 

seguida fez-se leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia quatorze de 

janeiro de dois mil e dezenove. Levada ao Plenário para discussão o vereador 

Tarcísio Bertoldo explanou sobre reajuste salarial concedido pelo governo 

federal aos agentes de saúde e endemias e informou que a insalubridade dos 

agentes de saúde havia sido retirada. O vereador informou também que havia 

solicitado cópia dos laudos emitidos para o Executivo quanto às áreas 

insalubres e que aguardaria o documento a fim de analisar seu teor. 

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

Ata foi colocada em votação sendo aprovada por todos os vereadores. Logo 

após fez-se leitura da Ata da Reunião Extraordinária de vinte e um de janeiro 

de dois mil e dezenove. Levada ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar a Ata foi aprovada por todos os vereadores. Em 

1° turno, Projeto de Lei Complementar n°. 1.976/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera a Lei Municipal n°. 2.042/2019 de 14 de dezembro de 



2.006 – Estatuto dos Servidores”. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar foi realizada a 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 foi aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em 1° turno, Projeto de Lei Complementar n°. 1.977/2019, de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal n°. 2.133 de 09 de 

abril de 2010 – Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos 

servidores do Magistério do Município de Rio Piracicaba”. Levado ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi feita a 

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 foi aprovado em 1º turno 

por todos os vereadores. Em 1° turno, Projeto de Lei Complementar n°. 

1.978/2019, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre critérios de 

concessão do adicional de insalubridade, de periculosidade e de atividades 

penosas, aos servidores do município de Rio Piracicaba, nos termos do art. 60 

da Lei complementar municipal de n°.2.042 de 14 de dezembro de 2.006”. 

Levado ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo destacou que 

o Sindicato juntamente com o Executivo havia discutido e acordado em relação 

ao presente Projeto. O vereador mencionou também que segundo o Sindicato 

foi acordado que o cálculo da insalubridade e auxílio docência seria com base 

no salário de motorista, todavia o Executivo alterou para o cargo de Auxiliar 

Administrativo, que hoje é o mesmo valor pago aos motoristas, porem iria 

analisar até a votação em 2º turno se faria uma Emenda ao Projeto. 

Prosseguindo mencionou a contratação pelo Executivo de empresa 

especializada para verificar os graus de riscos quanto à insalubridade e que já 

havia sido cortada a insalubridade dos agentes de saúde, portando havia 



solicitado cópia dos laudos e que o servidor que se sentir lesado poderia 

buscar seus direitos. Logo após o vereador Zaino Gomes Martins 

cumprimentou o Presidente Tayrone por permitir que a reunião fosse 

transmitida através da rádio Piracicaba FM e informou que em relação ao 

Projeto em discussão seu voto seria favorável por entender que o Sindicato e o 

Executivo buscaram um equilíbrio que veio favorecer a maioria dos servidores. 

Neste momento o cidadão Dimas Fernandes destacou a necessidade de 

analisar bem o presente Projeto. Continuando a discussão e não havendo mais 

quem quisesse se manifestar fez-se a 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 foi aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em 1° turno, Projeto de Lei Complementar n°.1.979/2019, de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera o art. 7° da Lei Complementar n° 

2.142 de 06 de julho de 2010, que dispõe sobre Plano de Cargos e Vencimento 

dos profissionais da saúde do Município de Rio Piracicaba”. Levado ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi feita a 

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 foi aprovado em 1º turno 

por todos os vereadores. Em turno único, Projeto de Lei n°.1.981/2019 de 

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

Sabino Honório”. 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 seguida fez-se leitura da Moção de Aplausos 

n°.001/2019, de autoria do vereador Zaino Gomes Martins. Levada ao Plenário 

para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo parabenizou ao vereador Zaino 

pela brilhante iniciativa de homenagear a banda de música Santa Cecília. Em 



atenção o vereador Zaino agradeceu e destacou que era uma merecida 

homenagem, pois a banda vem a mais de 60 anos sobrevivendo mesmo diante 

das dificuldades encontradas. Na oportunidade solicitou ao Presidente 

Tayrone, que se possível, estendesse a homenagem a todos os integrantes da 

banda e não somente a sua diretoria. Em seguida o Presidente Tayrone 

Arcanjo Guimarães parabenizou ao vereador Zaino pela iniciativa e destacou 

que muitas vezes não há a valorização necessária. Finalizando o vereador 

Zaino discorreu sobre o encontro de bandas realizado em 2018 e pediu aos 

representantes políticos da cidade de Bela Vista que estavam presentes na 

reunião que intercedessem pela Banda São Sebastião da citada cidade. 

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

Moção de Aplausos foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida fez-se 

leitura da Moção de Aplausos n°.002/2019, 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. Ato 

contínuo fez-se leitura do Requerimento n° 003/2019, de autoria do vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães. Levado ao Plenário para discussão o vereador 

Valdeci Silva explanou sobre necessidade de ter um posicionamento por parte 

vale e indagou ao Presidente se já havia data agendada para a audiência. Em 

resposta, o Presidente explicou que ainda não havia uma data definida, mas 

que seria agendada o mais breve possível. Em sequência, fez-se leitura da 

Indicação n°.001/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levado ao 

Plenário para discussão o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães discorreu 

sobre o assunto e afirmou pretende cobrar dos responsáveis a sua realização. 

Logo após o vereador Valdeci agradeceu o apoio e pediu ao líder de governo, 

que intercedesse junto ao Prefeito. Continuando a discussão e não mais 

havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Em seguida fez-se leitura da Indicação n°.002/2019, de autoria do 

vereador Hugo Pessoa de Almeida. Ato contínuo fez-se leitura das indicações 

n°s 003 e 004/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao 

Plenário para discussão o vereador Tarcísio explanou sobre suas Indicações 

justificando a necessidade e os benefícios das mesmas. Continuando disse 



que após visita ao Posto de Saúde foi informado também que o autoclave local 

está em péssimas condições podendo causar grave acidente e que a Prefeitura 

já dispõe de um equipamento novo adquirido em 2016, sendo necessário 

apenas fazer a substituição do equipamento. Neste momento o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães discorreu sobre a Indicação nº 003/2019 e 

salientou que além do protetor solar, o executivo poderia disponibilizar demais 

assessórios para proteger os funcionários, como chapéus de aba larga e 

camisas de manga comprida. Prosseguindo informou que chegou a verificar a 

questão do autoclave e foi informado que o usado no Hospital é da década de 

70 sendo um dos maiores consumidores de energia do local e que caso não 

fosse possível a instalação deste novo equipamento no Posto de Saúde o 

mesmo poderia ser instalado no Hospital onde a demanda de serviço é grande. 

Momento seguinte o vereador Zaino Gomes parabenizou o vereador Tarcísio 

pelas Indicações, e ressaltou que estavam analisando a possibilidade de entrar 

no Ministério Público contra a CEMIG, porem antes disto procurariam o 

PROCON estadual haja vista que a CEMIG não está batendo a rede na área 

rural e isto vem causando inúmeros prejuízos aos produtores e comerciantes. 

O vereador destacou que antes de acionar o Ministério Público encaminhariam 

também ofícios à ANEEL e à Deputado Estadual e sugeriu que os demais 

colegas parlamentares também pedissem intercessão aos deputados de apoio. 

Neste instante o Presidente Tayrone Arcanjo discorreu sobre falta de energia 

na localidade de Guedes. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Logo após, fez-se leitura da Indicação n° 005/2019, de autoria do 

vereador José Ronaldo de Araújo. Levada ao Plenário para discussão o 

vereador Hugo Pessoa de Almeida parabenizou ao vereador José Ronaldo 

pela Indicação e destacou que as Indicações de sua autoria não haviam sido 

colocadas em votação. Diante disto o Presidente solicitou a releitura da 

Indicação do vereador Hugo Pessoa e as colocou em discussão, ocasião em 

que o autor justificou verbalmente as mesmas. Prosseguindo a discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os 

vereadores. Continuando o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães prosseguiu 



com a discussão da Indicação nº 005/2019 e não havendo mais quem quisesse 

se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida foi 

concedido o uso da Tribuna, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar 

nº 001/2019, do vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre tragédias da Vale 

e Projetos em tramitação. Usando a tribuna o vereador Tarcísio Bertoldo 

discorreu sobre a tragédia da Vale ocorrida na cidade de Brumadinho/MG e 

destacou que é necessário buscar soluções imediatas para que isto não se 

repita em Rio Piracicaba ou em qualquer outra cidade. Continuando ressaltou 

que é necessário cobrar com sabedoria e consciência uma vez que por culpa 

das administrações anteriores, hoje o nosso município não se encontra 

preparado para sobreviver sem a mineradora. Prosseguindo alertou que é 

necessário união e discorreu sobre reunião realizada na Câmara Municipal no 

dia 28 de janeiro e lamentou não ter sido convidado, uma vez que alem de 

vereador também preside a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Ato 

contínuo se colocou a disposição para participar em qualquer dia ou horário e 

fez um apelo às pessoas que estão se aproveitando da tragédia via redes 

sócias, pedindo que sejam mais humanas. Ao final parabenizou ao Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães pela iniciativa de transmissão da reunião através 

da rádio Piracicaba FM, e solicitou ao mesmo que caso fosse possível 

continuasse também com a transmissão via redes sociais. Em resposta o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães ressaltou que as filmagens das 

reuniões estarão disponíveis no site da Câmara, e a rádio será responsável pra 

transmitir as reuniões em tempo real. Quanto à reunião ocorrida em 28 de 

janeiro o Presidente explicou que a mesma não havia programada e que na 

ocasião não viu a necessidade de todos estarem presentes. Informou também 

que havia solicitado ao Sr. Frederico Augusto, assessor parlamentar, que 

informasse aos demais vereadores sobre o teor da reunião. Continuando o 

Presidente informou que a princípio, pretendia solicitar ao ministério público 

que cancelasse qualquer alteamento até que fossem esclarecidas à população 

as condições de segurança do mesmo. Finalizando destacou que já havia uma 

reunião agendada com todos os vereadores para o dia 04 de fevereiro e que as 

pessoas que estavam presentes na Câmara foram convidadas a participar. 



Discorreram ainda sobre o assunto o vereador Tarcísio Bertoldo e o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães. A presente Ata será levada ao Plenário, e, se 

aprovada pela maioria dos vereadores será publicada. 
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