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

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 cinco de junho 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 turno único, 

o veto oposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei n° 1.996/2019. Levado 

ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo discorreu sobre os 

argumentos do veto destacando a importância em dar a primeira oportunidade 

e valorizar os artistas locais. Em seguida o vereador Valdeci Silva parabenizou 

ao vereador Tarcísio pelo Projeto apresentado e lamentou o fato do Executivo 

tê-lo vetado, manifestando-se contrário ao veto. O cidadão Dimas Fernandes 

destacou a relevância do Projeto para o município e discorreu sobre 

necessidade de incentivar os artistas locais. Logo após a cidadã Júnia 

enfatizou os prejuízos causados ao município pelo veto apresentado. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais 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, José Ronaldo de Araújo, 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. Em 2° turno e 

redação final Projeto de Lei n°.1.997/2019, de autoria do vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães que “Institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de 

Sangue, a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e Dispõe sobre 

Incentivos a Doação de Sangue no âmbito do Município de Rio Piracicaba”. 

Levado ao Plenário pra discussão e não havendo quem quisesse se manifestar 



o Projeto de Lei n°.1.997/2019 foi aprovado por todos os vereadores. Em 2° 

turno e redação final Projeto de Lei n°.1.999/2019, de autoria do vereador José 

Ronaldo de Araújo que “Dispõe sobre a Instalação de Câmeras de 

Videomonitoramento em Vias e Espaços Públicos do Município, e dá outras 

Providências”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi aprovado por todos os vereadores. 

Em 1° turno, Projeto de Lei n°.1.990/2019, de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o 

Estado de Minas Gerais, para o fim de estabelecer colaboração federativa na 

organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos 

municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e dá outras 

providências”. Levado ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo 

ressaltou que é Presidente da Comissão de Meio Ambiente, autor da Lei que 

cria o dia do rio Piracicaba e da Lei que trata da preservação das nascentes, 

afirmando que se preocupa com a preservação do meio ambiente. Continuando 

destacou que o Projeto é legal porem é complexo e oneroso aos cidadãos. O 

vereador explicou que em reunião interna, o Secretario de Meio Ambiente, 

Senhor Augusto, afirmou o Projeto inicialmente apenas autorizará a COPASA a 

realizar e apresentar um diagnóstico para que possa ser implantado o serviço 

de tratamento de esgoto no município, porem o Projeto não fala apenas em 

diagnóstico. Na ocasião leu trecho do Projeto referente à autorização para 

prestação de serviços públicos. Continuando o vereador ressaltou a previsão 

de que as contas de água dos contribuintes terão valores dobrados, afirmando 

que não vê o Projeto como justo. O vereador afirmou que acredita haver outras 

formas de viabilizar o Projeto sugerindo a criação de uma autarquia e a 

capitação de recursos junto a FUNASA, momento em que afirmou que a cidade 

de São José do Goiabal conseguiu parte do recurso junto à Fundação. Sugeriu 

ainda que haja percentuais de descontos para pessoas de baixa renda e que 

busque auxílio do Senador Rodrigo Pacheco, o qual, segundo municípios 

vizinhos, possui grande influencia junto a FUNASA. Prosseguindo sugeriu a 

suspensão da votação do Projeto e a realização de uma audiência institucional 

com participação do Ministério Público, COPASA, Secretarias Municipal e 



Estadual do Meio Ambiente e Poder Executivo, e, posteriormente a realização 

de uma audiência pública para discutir a questão com toda a população. 

Finalizando afirmou que recebeu informações que o Prefeito da cidade de Sem 

Peixe conseguiu recurso de 5 (cinco) milhões da FUNASA, e destacou que é 

favorável ao tratamento de esgoto no município, a devolver ao meio ambiente a 

água limpa e tratada, porem de uma forma menos onerosa à população. 

Assumindo a palavra o Presidente Tayrone discorreu sobre visita realizada na 

cidade de Timóteo, afirmando que seria viável o adiamento de discussão. Logo 

após o vereador Valdeci Silva afirmou ser contrário ao Projeto e na 

oportunidade realizou leitura de matéria da cidade de Mirabela, a qual está 

sofrendo com os serviços contratados da COPASA. Em seguida o vereador 

Hugo Pessoa de Almeida solicitou adiamento de discussão do Projeto, a fim de 

realizar melhor análise do mesmo. Diante disto o Presidente suspendeu a 

Reunião para elaboração do Requerimento. Reaberta a sessão, fez-se leitura 

do Requerimento n° 016/2019, que levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar foi aprovado por todos os vereadores.  

Em 1° turno, Projeto de Lei n°.1.998/2019, de autoria da Mesa Diretora da 

Câmara que “Dispõe sobre o Estágio de Estudantes no âmbito do Poder 

Legislativo no Município de Rio Piracicaba-MG, e dá outras Providências”. 

Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar o Projeto foi aprovado por todos os vereadores. Em sequência, fez-

se leitura da Moção de Aplausos n° 007/2019, de autoria da vereadora Dirlene 

Aparecida Tomaz, que levada ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Momento 

seguinte fez-se leitura da Indicação n° 047/2019, de autoria do vereador 

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

justificou verbalmente a Indicação e pediu apoio do Presidente da Associação 

de Bicas, presente na reunião, para concretização da Indicação. Neste instante 

o Presidente Tayrone comunicou que a vereadora Dirlene Aparecida Tomaz se 

ausentaria de reunião devido a um acidente ocorrido com o filho. Prosseguindo 

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

aprovada por todos os vereadores presentes. Ato contínuo fez-se leitura das 



Indicações n°s 048 e 049/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. 

Levadas ao Plenário para discussão o vereador Justificou verbalmente suas 

Indicações e pediu apoio aos demais vereadores para aprovação das mesmas. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar 

as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores presentes. Logo após 

fez-se leitura da Indicação n° 050/2019, de autoria do vereador Edivaldo 

Antônio de Araújo. Levada ao Plenário para discussão o vereador Valdeci Silva 

parabenizou ao vereador Edivaldo pela Indicação e solicitou uma emenda à 

mesma a fim de incluir na proposição um pedido para instalação de uma 

academia. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores presentes. Ato 

contínuo foi concedido ao vereador Hugo Pessoa de Almeida, o uso da Tribuna 

conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar n° 016/2019, para discorrer 

sobre os CPI’s, Obras Públicas e Cultura no município. Usando a tribuna, o 

vereador Hugo comentou sobre Cavalgada do Distrito de Conceição de 

Piracicaba, destacando necessidade de contratar artistas locais. Continuando 

discorreu sobre as CPI’s instauradas detalhando as medidas tomadas nas 

mesmas. Em seguida falou sobre obra realizada na rua de acesso a estação 

ferroviária, afirmando que em sua opinião, as ruas estão estreitas, 

necessitando aumentar pelo menos mais 1 metro na largura das mesmas. 

Neste momento o vereador Valdeci Silva afirmou que concorda que 6 (seis) 

metros não serão suficientes para passagem de dois veículos grandes. O 

vereador destacou ainda que os trabalhos da CPI’s estão sendo conduzidos 

com a maior transparência possível. Voltando a palavra o vereador Hugo 

solicitou ao assessor parlamentar, Senhor Frederico Augusto, que realizasse 

leitura de relatório discriminando os trabalhos realizados nas CPI’s. Após a 

leitura o vereador Hugo informou que se houver necessidade contratará 

advogados da cidade de Belo Horizonte, a fim de evitar transtornos. Logo após 

foi concedido ao vereador Zaino Gomes Martins, o uso da Tribuna conforme 

Inscrição de Comunicação Parlamentar n° 017/2019, para falar sobre cultura no 

município.  Usando a Tribuna o vereador Zaino discorreu sobre o Projeto 

“Viajando na Leitura” e parabenizou a mentora do mesmo, Senhora Lurdinha 



Cota. Finalizando sugeriu a inclusão de uma Bíblia na estande de livros e pediu 

aos vereadores que contribuíssem com a doação de livros. Voltando a palavra 

o vereador Valdeci Silva também parabenizou a Senhora Lurdinha. Finalizando 

o vereador Zaino Gomes perguntou se havia algum ponto para coleta dos 

livros. Em resposta a Senhora Lurdinha informou que era na Rodoviária da 

cidade. Finalizando perguntou ao Presidente da Câmara, vereador Tayrone se 

a recepção da Casa também poderia receber os livros, o que foi aceiro pelo 

Presidente. O vereador Valdeci também se prontificou a receber os livros. Logo 

após o Presidente Tayrone também parabenizou a Senhora Lurdinha pelo 

Projeto realizado. Momento seguinte foi realizada a entrega do Certificado de 

Moção de Aplausos, de autoria do Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães, à 

Hariany de Oliveira Gomes Bueno. Após a homenagem o vereador Valdeci 

Silva e o Presidente Tayrone congratularam a Senhorita Hariany pela 

homenagem recebida. Em seguida, o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães 

agradeceu a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Senhora Kátia 

Reyjane Randger de Souza, pela presença e convidou a ocupar a Tribuna. Ato 

contínuo foi concedida a palavra ao autor da convocação, vereador Tarcísio 

Bertoldo. Após agradecer a Secretária pela presença o vereador Tarcísio 

Bertoldo passou a palavra à Senhora Kátia para que a mesma prestasse 

esclarecimentos quanto aos serviços prestados, ineficiência e falta de 

cordialidade no tratamento das pessoas. Usando a Tribuna a Secretária 

destacou impossibilidade de agradar a todos, regras a serem seguidas e 

aborrecimento com a taxativa de ineficiência visto os diversos profissionais 

capacitados da Secretaria que fazem além dos seus serviços. Continuando 

discorreu sobre o CRAS, CRAS itinerante nos Distritos, das dificuldades 

enfrentadas no trabalho como ameaças, detalhou em números os 

atendimentos realizados no ano 2019, se prontificou a receber opiniões e 

ajudas e parabenizou os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social 

pelos serviços realizados. A Secretária ainda discorreu sobre regras a serem 

cumpridas como, como procedimentos licitatórios, apresentou o valor financeiro 

gasto pela secretaria no ano corrente, informou sobre regras no uso do dinheiro 

com relação a verbas carimbadas, agradeceu a Câmara Municipal pela 



oportunidade de divulgar os serviços prestados e se colocou a disposição dos 

cidadãos. Neste instante o vereador Zaino Gomes questionou se a justiça tem 

repassado alguma demanda à secretaria e se existe carência de mais 

recursos. Em resposta a Senhora Kátia informou que recebe muitas demandas 

judiciais e que possuem recursos, porem muitos são verbas carimbadas, 

destinadas a um fim específico. Assumindo a palavra o vereador Tarcísio 

Bertoldo destacou que as maiores reclamações recebidas são relacionadas à 

forma que as pessoas estão sendo tratadas, enfatizando o direito das pessoas 

de receber respeito. Destacou que entende que várias pessoas pedem ajuda 

sem a real necessidade, sendo necessário dizer não, mas o problema é a 

forma como o “não” está sendo dito, e o fato de muitas vezes as pessoas não o 

receber de forma clara. O vereador destacou que os cidadãos, especialmente 

os mais carentes, também sofrem ameaças, os quais muitas vezes ficam 

aguardando um atendimento da assistência social e não recebem respostas. 

Neste instante o vereador informou que entende que a Secretaria tem uma 

grande demanda, porem ressaltou que a Secretária, juntamente com o 

vereador Zaino, teve tempo de ir até a cidade de Belo Horizonte par agradecer 

a um Deputado pelo recebimento de uma viatura.  Neste instante o vereador 

Zaino Gomes destacou que não foram somente agradecer. Continuando o 

vereador Tarcísio se desculpou no caso de ter ligado para a Secretária em seu 

número particular e destacou que existem pessoas aguardando há anos uma 

resposta, enfatizando que apesar dos números de atendimentos apresentados, 

as pessoas estão precisando de mais carinho, amor e respeito. Ato contínuo o 

vereador questionou conhecimento da Secretária quanto ao cidadão Ademir, 

morador do bairro Bicas, que está vivendo em precária situação e discorreu 

sobre cidadão Luciano do Distrito de Padre Pinto, o qual alega que foi agredido 

verbalmente pela Secretária. O vereador Tarcísio pediu a Senhora Kátia que 

respondesse às pessoas se serão atendidas ou não, destacando ao final que 

nunca recebeu reclamações de mau atendimento dos demais servidores da 

secretaria. Em resposta a Senhora Kátia explicou que o morador de Bicas já é 

atendido pela secretaria, porem infelizmente é alcoólatra e muitas vezes não 

aceitas atendimentos. Continuando a secretária acusou o vereador de usar de 



má fé, uma vez que não procurou antes a secretaria para saber o que estava 

acontecendo. A Senhora Kátia asseverou que havia ido até o deputado para 

buscar recursos e afirmou que o vereador Tarcísio agia por questões pessoais, 

pois tinha provas de vários pedidos feito pelo vereador à determinadas 

pessoas. A secretaria explicou que não atende somente pedidos de materiais 

de construção, mas inúmeros outros casos e pediu perdão se magoou alguém 

com seu atendimento. Também usaram a Tribuna a Senhora Maria Aparecida 

que criticou o vereador Tarcísio por mencionar nomes de pessoas 

beneficiadas, o Senhor Dimas Fernandes que afirmou faltar fiscalização do 

Legislativo e a funcionária da assistência social, Amanda, a qual afirmou que o 

vereador Tarcísio deveria tê-la procurado para saber sobre os trabalhos 

realizados, e criticou o fato do vereador expor nome e fotos do cidadão. Em 

resposta o vereador Tarcísio afirmou que havia dito o nome do Senhor Ademir, 

com sua autorização e que havia repassado as fotos, apenas à Secretária de 

Desenvolvimento Social. Ao final discorreu sobre relação vereador e população 

destacando que o vereador é o elo entre a população e o Executivo. Também 

usou a tribuna a cidadã Deize que explanou sobre atendimento recebido pela 

Secretaria. Ato contínuo o Presidente Tayrone concordou com o Senhor Dimas 

Fernandes, com relação à obrigação do vereador de fiscalizar e destacou que 

quanto a fala da Secretária de que existem pedidos pessoais de cidadãos com 

relação ao vereador Tarcísio, entende que não cabe ao vereador pedir 

diretamente material a nenhum secretário. Na oportunidade também agradeceu 

a Secretária pela atenção dada em ocasiões em que necessitou contatá-la. 

Logo após a Senhora Pietra, discorreu sobre atendimento recebido pela 

Secretaria. Ao final, questionada pelo Presidente Tayrone, a Secretária Kátia 

se comprometeu a realizar uma visita às Senhoras Deize e Pietra. Finalizada a 

Pauta constatou-se a ausência da vereadora Dirlene Aparecida Tomaz. Nada 

mais havendo a se tratar a Reunião foi encerrada. A presente ATA será levada 

ao Plenário, e, se aprovada pela maioria dos vereadores será publicada. 

                           

Sala de Sessões, 26 de Junho de 2019. 
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