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

 

Aos treze dias do mês de março 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 de fevereiro de dois mil e 

dezenove. Levada ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo 

esclareceu que a emenda parlamentar existente no Projeto de Lei votado na 

última reunião para repasse de dinheiro à saúde, havia sido de autoria do 

deputado João Vitor Xavier. Continuando a discussão e não mais havendo 

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

1° turno Projeto de Lei Complementar n°. 1.982/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera a Lei Complementar n°. 2.142 de 06 de julho de 2010, que 

dispõe sobre plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da 

saúde do município de Rio Piracicaba”. Após a leitura levado ao Plenário para 

discussão o vereador Zaino Gomes Martins solicitou leitura do parecer jurídico 

do Projeto. Após a leitura do parecer o vereador Tarcísio Bertoldo indagou ao 

Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães se o Projeto não alteraria a carga 

horária dos profissionais envolvidos. Em resposta, o Presidente afirmou que 

não haveria nenhuma alteração. Prosseguindo a discussão e não mais 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 foi aprovado em 1° turno por todos os vereadores. Em 1° 

turno Projeto de Lei Complementar n°.1.984/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera os Anexos I, II e III da Lei Complementar n°.2.140, de 29 

de junho de 2010”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi realizada a chamada nominal para votação dos 



Senhores vereadores. Votaram “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 1° turno por todos os vereadores. Momento 

seguinte fez-se leitura da Indicação n° 010/2019, de autoria do vereador Hugo 

Pessoa de Almeida. Levada ao Plenário para discussão o vereador Hugo 

discorreu acerca de sua Indicação. Em seguida o vereador Valdeci Silva 

questionou ao vereador Hugo qual era motivo da obstrução da estrada do 

potreiro. Em resposta o vereador Hugo disse que, devido às chuvas ocorreram 

danos às manilhas existentes no local acarretando a obstrução da estrada. 

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

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

Indicação n° 011/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. Levado ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a 

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

das Indicações n°s 012 a 015/2019, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Hugo Pessoa 

ressaltou que as Indicações referentes à iluminação pública têm que ser 

prioridade, por estar ligada à segurança da população. Prosseguindo, o 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães justificou suas Indicações, e disse ter 

conversado com o Prefeito o qual lhe garantiu que dará atenção à instalação de 

luminárias no município. Continuando a discussão e não mais havendo quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Em seguida, fez-se leitura da Indicação n° 016/2019, de autoria do 

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

vereador Valdeci Silva parabenizou ao vereador José Ronaldo pela Indicação, 

e, solicitou sua intercessão enquanto líder de governo afim de que seja 

realizado juntamente com o plantio da grama ao lado do palco central da cidade 

a instalação de uma placa com a nomenclatura do homenageado conforme já 

solicitado em indicação realizada em janeiro de 2017.  Neste instante o 

vereador Tayrone Arcanjo sugeriu também que o plantio supracitado se estenda 



aos canteiros centrais da cidade. Continuando a discussão e não havendo mais 

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

Logo após, fez-se leitura do Requerimento n° 009/2019, de autoria do Senhor 

Roberto Carlos Gonçalves Nascimento, solicitando o uso da tribuna para falar 

sobre transporte escolar municipal.  Usando a tribuna o Sr. Roberto Nascimento 

discorreu sobre a falta de transporte para alunos que realizam cursinhos em 

João Monlevade, o que vem contribuindo para que muitos alunos parem de 

estudar por não possuírem condições financeiras de arcar com o transporte 

particular, prejudicando a perspectiva de um futuro melhor para os mesmos. 

Neste momento o vereador Hugo Pessoa de Almeida enfatizou que empenho 

não irá faltar por parte dos vereadores com relação aos estudos desses jovens, 

e destacou que muitas vezes quando buscam soluções junto ao Executivo não 

são atendidos citando como exemplo o pedido feito ao executivo para ajuda no 

transporte dos alunos que cursam faculdade em outra cidade. Logo após o 

Presidente Tayrone afirmou que não faltará empenho para a solução do 

problema e pediu que fosse encaminhado os nomes de todos os alunos que 

necessitam do transporte. Momento seguinte foi concedido o uso da tribuna, 

conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 004/2019, do vereador 

Tarcísio Bertoldo, para falar sobre descaso da Administração Pública Municipal. 

Usando a Tribuna o vereador Tarcísio fez leitura do compromisso assumido no 

dia de sua posse como vereador e de trecho de seu discurso na ocasião. 

Continuando discorreu sobre fato ocorrido na comunidade de Limeira para onde 

solicitou construção rede de esgoto no ano de 2017, todavia alguns moradores 

locais haviam lhe acusado de mentir com relação à solicitação, visto que o 

Secretario Municipal de Obras havia afirmado aos mesmos que não havia 

recebido pedido nenhum. Prosseguindo o vereador Tarcísio informou que 

diante da acusação ligou para o Secretario e esclareceu os fatos perante os 

moradores, deixando claro que não houve mentiras de sua parte. O vereador 

destacou que além da rede de esgoto que será construída com mão de obra da 

própria comunidade, encontrou também alguns moradores que transportavam 

madeira em uma carroça para construírem um ponto de ônibus, o qual já foi 

solicitado várias vezes ao Executivo pelos vereadores. Diante do exposto o 



vereador Tarcísio afirmou estar envergonhado com a situação visto que o 

município possui condições financeiras de arcar com tais benfeitorias. 

Prosseguindo explanou que após ter recebido várias denúncias relacionadas à 

determinado servidor público do município, solicitou a vereadora Dirlene que 

procurasse o Executivo a fim de resolver a situação, porem nenhuma medida foi 

tomada pelo órgão.  Continuando informou que em certa ocasião flagrou tal 

servidor utilizando do veículo público e gravou um vídeo do momento. O 

vereador informou ainda que em 22 de fevereiro de 2019 solicitou ao Prefeito 

copias das partes diárias e controle de abastecimento dos veículos públicos, 

todavia não foi atendido. Continuando afirmou que diante de todo ocorrido havia 

protocolado junto ao Executivo, o vídeo gravado e uma correspondência 

pedindo que as medidas cabíveis fossem tomadas para com o servidor 

Sebastião Figueiredo Cota, com intuito de apurar a conduta do mesmo. 

Finalizando destacou que vem tentando cumprir com os compromissos 

assumidos e que irá trabalhar até o último dia de seu mandato seguindo seu 

caráter e princípios. Em sequência foi concedido o uso da tribuna, conforme 

Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 005/2019, do vereador Valdeci Silva, 

para falar sobre a área da Educação do Município. Através da Tribuna, o 

vereador Valdeci se solidarizou com vereador Tarcísio Bertoldo, esclarecendo 

que foi eleito para ajudar o povo. Logo após informou que há cerca de 30 dias 

havia comparecido ao departamento de educação acompanhado dos 

vereadores Tarcísio Bertoldo e Dirlene Aparecida Tomaz com intuito de 

esclarecer e buscar uma solução para a falta de transporte para os alunos que 

fazem cursinhos na cidade de Joao Monlevade. O vereador destacou que o 

Executivo através da prestação de contas, repassou que os gastos com saúde 

e educação foram acima dos limites mínimos estabelecidos, ressaltando assim 

que o fornecimento de mais um ônibus escolar não comprometeria o orçamento 

municipal. Ao final mencionou também a situação precária de um ponto de 

ônibus situado na comunidade do Vilela, e solicitou intercessão do líder de 

governo, vereador José Ronaldo de Araújo, para que seja tomada alguma 

providência por parte do Executivo. Neste momento o vereador Tarcísio 

mencionou que após a reunião ocorrida com a Secretaria de Educação, 



conversou pessoalmente com o Prefeito e o mesmo lhe informou que não seria 

possível resolver a situação neste primeiro semestre, mas que para o segundo 

estudaria a possibilidade. O vereador citou ainda situação de estudantes 

residentes do bairro São Sebastião (Estiva). Voltando a palavra o vereador 

Valdeci finalizou afirmando que se os vereadores tivessem o poder de executar, 

tal situação já havia sido solucionada. Momento seguinte o Presidente solicitou 

leitura do convite referente à Feira de Agricultura Familiar de Rio Piracicaba.  

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, 13 de março de 2019. 
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