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

 

Aos oito dias do mês de maio 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 chamada dos 

Senhores vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo fez-

se leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia vinte e quatro de abril de dois mil 

e dezenove 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 correspondência encaminhada ao Banco do Brasil e resposta à 

mesma e do Ofício n° 063/2019 encaminhado à Secretária Municipal de Saúde, 

e resposta ao mesmo. Com a palavra o vereador Valdeci Silva solicitou ao 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães que fosse realizada a convocação da 

Secretária Municipal de Saúde. Em resposta o Presidente pediu ao vereador 

Valdeci Silva formalizasse a solicitação junto a Secretaria da Câmara. Logo 

após fez-se leitura do Ofício n° 065/2019 encaminhado às empresas Vale e 

Nóbrega Pimenta. Em 1° turno, Projeto de Lei n°.1.995/2019, de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento 

de 2019 e dá outras providências”. Levado ao Plenário para discussão o 

vereador Valdeci Silva solicitou adiamento de discussão do referido Projeto. 

Em atenção o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães suspendeu a reunião e 

pediu ao vereador Valdeci que formalizasse o Requerimento junto à secretaria 

da Câmara. Reaberta a sessão fez-se leitura do Requerimento 010/2019. 

Levado ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo indagou ao 

vereador Valdeci Silva o motivo do pedido de adiamento de discussão do 

Projeto. Em resposta o vereador Valdeci Silva disse que informaria o motivo na 

próxima reunião, pois necessitava de um tempo para melhor analisa-lo. 

Momento seguinte o vereador Zaino Gomes Martins destacou a importância do 

veículo para a Secretaria de Meio Ambiente e comunicou seu voto contrário ao 

Requerimento. Levado ao Plenário para votação o Requerimento foi rejeitado 

por oito votos contrários a um favorável do vereador Valdeci Silva. Retomando 



a discussão do Projeto, o vereador Zaino Gomes Martins parabenizou ao 

Executivo pela proposta destacando que o veículo contribuirá para agilizar os 

serviços do referido setor. Em seguida o vereador Tarcísio Bertoldo destacou 

que era favorável ao Projeto, considerando a informação contida na mensagem 

do mesmo de que seria um veículo utilitário. Prosseguindo o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães ressaltou a importância da Secretaria do Meio 

Ambiente para a cidade. Assumindo a palavra o vereador Valdeci destacou que 

não era contra a aquisição do veículo, porem ressaltou que o executivo se 

negou a doar um veículo a policia militar da cidade. Neste momento o 

Presidente discorreu sobre responsabilidade do estado para com a Polícia 

Militar. Continuando a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar, o Projeto de Lei n°.1.995/2019 foi colocado em votação, sendo 

aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em turno único Requerimento 

n° 009/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levado ao Plenário para 

discussão o vereador Tarcísio Bertoldo parabenizou ao vereador Valdeci Silva 

pelo Requerimento. Prosseguindo a discussão e não mais havendo quem 

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

Em sequência, fez-se leitura da Indicação n° 036/2019, de autoria do vereador 

Zaino Gomes Martins. Levada ao Plenário para discussão, o vereador Hugo 

Pessoa de Almeida parabenizou o vereador Zaino Gomes pela Indicação e 

discorreu sobre alguns problemas no município que a própria população vem 

tentando solucionar. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Ato 

contínuo fez-se leitura da Indicação n° 037/2019, de autoria do vereador 

Valdeci Silva. Levada ao Plenário para discussão, o vereador Valdeci discorreu 

sobre a Indicação. Continuando, o vereador Hugo Pessoa de Almeida 

parabenizou ao vereador Valdeci pela Indicação destacando necessidade de 

conscientização da população. Logo após o vereador Zaino Gomes Martins 

parabenizou ao vereador Valdeci e solicitou agilidade por parte do Executivo na 

fiscalização, bem como conscientização à população. Prosseguindo a 

discussão e não mais havendo quem quisesse se manifestar, a Indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Em seguida, fez-se leitura das Indicações 



n°s 038 e 039/2019, 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. 

Prosseguindo, fez-se leitura da Indicação n° 040/2019, 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. 

Momento seguinte foi concedido o uso da Tribuna conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar nº 011/2019 ao vereador Zaino Gomes Martins, 

para falar sobre Segurança Pública. Usando a Tribuna o vereador Zaino 

informou que há certo tempo atrás, juntamente com a Assistente Social do 

Município, Sra. Kátia, reuniu-se com o Deputado Federal, Sr. Rodrigo de 

Castro, onde realizaram reivindicações como um veículo para o CRAS 

itinerante, recurso para asfaltamento do trecho de acesso ao Distrito de 

Conceição de Piracicaba pela BR 262 e um veículo para a Polícia Militar da 

cidade. Continuando o vereador afirmou que a assessoria do referido Deputado 

o contatou informando que já na próxima semana a cidade receberia uma 

viatura para a Polícia Militar. Finalizando o vereador Zaino Gomes agradeceu a 

todos. Momento seguinte foi concedido o uso da tribuna conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar nº 012/2019 ao vereador Hugo Pessoa de Almeida, 

para falar sobre estradas vicinais do município, Festividades do Senhor Bom 

Jesus e sobre os jornais que prestam serviços à Câmara Municipal. Usando a 

Tribuna o vereador Hugo Pessoa discorreu sobre as péssimas condições das 

estradas vicinais no município, ressaltando que além de colocar em risco a 

segurança da população, prejudica o turismo e o desenvolvimento do local e 

ainda contribui para desgastes e estragos nos veículos da própria Prefeitura. 

Em seguida destacou que meses antes da festividade do Senhor Bom Jesus 

realizou uma Indicação solicitando instalações de banheiros químicos na 

cidade durante o evento, porém não foi atendido. Em sequência solicitou aos 

jornais que prestam serviços a Câmara Municipal, que divulgassem mais 

amplamente os trabalhos realizados pelos vereadores. Discorreu também 

sobre possibilidade de realização de boletins informativos pela Câmara 

Municipal a ser distribuído em toda cidade a fim informar a população dos 



trabalhos realizados pelos vereadores. Discorreram sobre o assunto os 

vereadores Zaino Gomes, Valdeci Silva e o Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Momento seguinte o vereador Zaino Gomes parabenizou ao 

Presidente Tayrone Arcanjo pelo Ofício encaminhado no intuito de ajudar as 

pessoas desempregadas do município. Ato contínuo foi realizada a entrega do 

Certificado de Moção de Aplausos de autoria do vereador Zaino Gomes, à 

Banda de Música Santa Cecília de Rio Piracicaba, em razão da comemoração 

dos sessenta anos de registro da mesma, ocorrido em 15 de dezembro de 

1958. Após a entrega o Senhor Francisco Pantuza Antunes, Presidente da 

Banda, explanou sobre a história da mesma, agradeceu e cumprimentou a 

todos os cidadãos que contribuíram e ainda contribuem para continuação 

dessa história. Ainda usaram a palavra para parabenizar a Banda de Música o 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães e os vereadores Zaino Gomes Martins, 

Tarcísio Bertoldo e Valdeci Silva. Encerrada a pauta da Reunião Ordinária 

iniciou-se à Sessão Especial para a qual foram convocados o chefe da divisão 

de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, e o 

representante da empresa da área de saúde e segurança de trabalho, 

contratada para realizar levantamento das condições periculosidade, 

penosidade e de insalubridade. Ato contínuo foi informado que a empresa de 

segurança do trabalho não havia encaminhado representante a presente 

reunião. Em seguida, o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães agradeceu ao 

Sr. Rubens Júlio Soares dos Santos, chefe da Divisão de Recursos Humanos 

da Prefeitura Municipal por atender a convocação e o convidou a ocupar a 

Tribuna. Momento seguinte foi concedido à palavra ao autor da convocação, 

vereador Tarcísio Bertoldo. Após agradecer a presença do Senhor Rubens 

Júlio e lamentar a ausência do representante da empresa convocada o 

vereador ressaltou que não caberia repassar ao Senhor Rubens algumas 

perguntas destinadas à empresa, visto que seria necessário conhecimento 

técnico do assunto para respondê-las. Todavia perguntou se houve alteração 

nos laudos, após cópia encaminhada a Câmara. Em resposta o Sr. Rubens 

afirmou que acreditava que o laudo encaminhado a Câmara era o laudo final. 

Na oportunidade detalhou os tramites ocorrido com relação à regularização do 



pagamento de insalubridade. Ao decorrer da sessão especial realizaram 

questionamentos e ponderações o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães, os 

vereadores Valdeci Silva, Tarcísio Bertoldo, Zaino Gomes Martins, Hugo 

Pessoa de Almeida e o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos de 

Rio Piracicaba, Senhor Martinho Francisco de Oliveira, o qual lamentou não 

estar sendo convidado para as reuniões realizadas pelo Executivo com os 

servidores e sugeriu o envio de um novo convite à empresa de segurança com 

intuito de obter esclarecimentos. 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.  
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