
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL 2019. 

 

Aos vinte quatro 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 chamada 

dos Senhores vereadores, constatando-se a ausência do vereador José 

Ronaldo de Araújo e a presença dos demais vereadores. Ato contínuo fez-se 

leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia dez 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 presentes. Momento seguinte 

foi realizado leitura do Despacho n° 002/2019 e do Convite encaminhado pelo 

Secretário Municipal do Meio Ambiente à Câmara Municipal. Em turno único, o 

veto oposto pelo Prefeito Municipal aos parágrafos 7° e 8° do artigo 69C do 

Projeto de Lei n° 1.987/2019. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar foi realizada a chamada nominal para 

votação dos Senhores vereadores. Responderam “Não”, manifestando-se 

contrários ao veto os vereadores, Dirlene Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio 

de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Inácio Linhares, Tarcísio Bertoldo, Valdeci 

Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim 

o veto oposto pelo Prefeito foi rejeitado por todos os vereadores presentes. Em 

turno único e redação final Emenda Modificativa n° 001/2019 de autoria do 

vereador Tarcísio Bertoldo, ao Projeto de Lei n° 1.986/2019. Levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a 

Emenda Modificativa nº 001/2019 foi aprovada por todos os vereadores 

presentes. Em turno único e redação final Emenda Modificativa n° 002/2019 de 

autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, ao Projeto de Lei n° 1.986/2019. Levada 

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

Emenda Modificativa nº 002/2019 foi aprovada por todos os vereadores 

presentes. Em turno único e redação final Emenda Modificativa n° 003/2019 de 

autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar a Emenda Modificativa nº 003/2019 



foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em turno único e redação final 

Emenda Supressiva n° 001/2019 de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, ao 

Projeto de Lei n° 1.986/2019. Levada ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar a Emenda Supressiva nº 001/2019 foi 

aprovada por todos os vereadores presentes. 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 pinus 

em áreas de passagem de rede de energia elétrica e dá outras providências”. 

Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar o Projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em turno 

único e redação final Projeto de Lei n° 1.994/2019, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera a Lei n° 2.397, de 12 de abril de 2019”. Levado ao 

Plenário para discussão o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães questionou 

ao assessor parlamentar, Sr. Frederico Augusto, se o Projeto previa a 

exploração do espaço na festa do Senhor Bom Jesus para o Hospital e 

também para o Congado. Em resposta o Sr. Frederico explicou que o Projeto 

autorizava a exploração do espaço exclusivamente para o Congado de Rio 

Piracicaba, visto que o Hospital alegou não poder assumir o compromisso. 

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

Projeto de Lei n° 1.994/2019 foi aprovado por todos os vereadores presentes. 

Em seguida, fez-se leitura das Indicações n°s 026 a 029/2019, 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 presentes. Ato contínuo fez-se leitura das Indicações n°s 

030 a 032/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário 

para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações 

foram aprovadas por todos os vereadores presentes. 

Em sequência, fez-se leitura da Indicação n° 033/2019, 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 

presentes. Em seguida, fez-se leitura da Indicação n° 034/2019, de autoria do 

vereador Valdeci Silva. Levada ao Plenário para discussão e não havendo 



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

presentes. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação n° 035/2019, de autoria do 

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

Hugo Pessoa de Almeida agradeceu ao vereador Zaino Gomes Martins pela 

Indicação e ressaltou que a Prefeitura não dispõe de recursos e de mão de 

obra suficiente para realização dos serviços nas estradas rurais, por isso 

concorda que terceirizar o serviço será a solução. Neste instante, o vereador 

Zaino Gomes Martins justificou verbalmente sua Indicação e acrescentou que a 

sugestão apresentada vêm sendo realizada há vários anos visto que a 

Prefeitura não possui condições para manter um serviço eficiente nas estradas 

rurais no município, Prosseguindo, o vereador Valdeci Silva parabenizou ao 

vereador Zaino pela Indicação e resaltou o descaso da Prefeitura quanto aos 

serviços de manutenção das estradas. Em sequência o Presidente Tayrone 

Arcanjo Guimarães destacou que melhores condições das estradas rurais 

trarão economia para o município, relacionadas inclusive com a manutenção 

dos veículos escolares. Prosseguindo a discussão e não mais havendo quem 

quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores 

presentes. Logo após fez-se leitura do Requerimento n° 014/2019, de autoria 

do Vice Prefeito Municipal, Senhor Sebastião Torres Bueno para uso da 

Tribuna a fim de discorrer sobre geração de empregos no município. Usando a 

Tribuna o Sr. Sebastião Torres Bueno inicialmente parabenizou a equipe de 

vôlei e à cidadã Júlia Santos Malta pelas homenagens a serem recebidas na 

noite. Em seguida expressou sua preocupação quanto aos níveis de 

desemprego no município e o descaso que vêm acontecendo por parte dos 

responsáveis na busca de soluções para o município, uma vez que os gestores 

estão preocupados apenas em administrar a receita, não se preocupando em 

aumenta-la, gerar empregos etc. Ressaltou que atualmente a cidade é 

dependente da mineração, o que gera uma grande preocupação quanto à 

sobrevivência do município no caso da paralisação na exploração do minério. 

Prosseguindo mencionou matéria veiculada no Jornal Bom Dia referente à 

interdição da barragem da Vale, questionando o que será da cidade sem a 

exploração do minério, uma vez que existem informações que a receita sofreria 



uma queda de cinquenta por cento de seu valor. Diante do exposto sugeriu ao 

Presidente da Câmara a realização de um encontro com a sociedade, ACIARP, 

AMEPI, Vale e empresários a fim de buscar soluções para o problema. Na 

ocasião citou cidades como Alvinópolis e São Domingos do Prata que possuem 

empresas instaladas no município, destacando que é necessário fazer algo, 

pois não se pode pensar que haverá minério para toda a vida. Prosseguindo 

demonstrou revista elaborada no ano de dois mil e destacou que após 19 anos 

não se vê mudanças na realidade da cidade. Finalizou afirmando que estará a 

disposição e pediu apoio da imprensa para divulgação do assunto. Em 

sequência, o vereador Valdeci Silva afirmou reconhecer o esforço e empenho 

do atual Vice Prefeito em buscar novos investimentos para o município, e 

ressaltou ser necessário que o Prefeito esteja engajado para mudar a realidade 

atual da cidade. Em seguida, o vereador Zaino Gomes Martins ressaltou que a 

situação abordada é uma preocupação geral, e que com a união de todos algo 

poderá ser feito. Na oportunidade sugeriu ao Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães que verificasse junto à assessoria jurídica da Câmara Municipal 

possibilidades legais de parcerias com a ACIARP a fim de obterem uma 

consultoria sobre maneiras de possibilitar a geração de emprego na cidade e 

atrair novas empresas. Prosseguindo o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães 

mencionou que a preocupação exposta pelo Vice Prefeito, Sr. Sebastião Torres 

Bueno, já vem acontecendo desde o mandato anterior onde foram realizadas 

várias reuniões com a própria mineradora Vale. Em seguida, mencionou 

cidades como Alvinópolis, Dom Silvério, São Domingos do Prata e Santa Maria 

de Itabira, as quais possuem diversificadas empresas. Prosseguindo discorreu 

sobre diagnóstico municipal desatualizado, demonstrando em sua opinião, falta 

de preocupação do poder público com o assunto. Finalizando disse que irá 

acatar a sugestão do vereador Zaino Gomes a fim de buscar novos meios para 

solucionar os problemas supracitados. Momento seguinte foi concedido o uso 

da Tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 010/2019, ao 

vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre as funções dos vereadores de 

Legislar e Fiscalizar. O vereador Tarcísio Bertoldo inicialmente justificou seu 

voto contrário ao veto oposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n° 



1987/2019, explicando que as emendas propostas ao Projeto são justas e 

corretas e buscam garantir condições de segurança aos motoristas de 

ambulância e aos pacientes transportados. Continuando discorreu acerca de 

matéria publicada em jornal onde o foi acusado de perseguir e causar a 

demissão do ex-servidor público, Sr. Sebastião Figueiredo Cota (Tião Canjica). 

Diante do fato explanou os fatos que aconteceram na época e destacou que 

nunca teve o objetivo de perseguir, apenas cumpriu com seu dever como 

vereador, que é Legislar e Fiscalizar o Executivo. Ato contínuo foi realizado as 

entregas dos Certificados de Moção de Aplausos, de autoria do vereador 

Valdeci Silva à cidadã Júlia Santos Malta e à Equipe Feminina de Vôlei Sub 15, 

do Projeto Aluno Atleta da Bernardo – PAB, da Escola Municipal Bernardo 

Ferreira Guimarães. Momento seguinte os vereadores Zaino Gomes Martins, 

Tarcísio Bertoldo e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães parabenizaram 

aos homenageados com o certificado de Moção de Aplausos. Em sequência o 

vereador Valdeci Silva destacou o gesto de amor ao próximo realizado pela 

cidadã Júlia Santos Malta, e parabenizou a equipe de vôlei pela conquista, 

desejando todo à mesma. Encerrada a pauta e nada 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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