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

 

 

Aos vinte e sete 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 treze de março 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 2° turno e redação final, 

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 o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Saúde do 

Município de Rio Piracicaba”. 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 2° turno e redação final por todos os vereadores. Em 2° turno 

e redação final, 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 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 2° turno e redação final por 

todos os vereadores. Em 1° turno, Projeto de Lei Complementar n°. 1.986/2019, 

de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo que “Dispõe sobre normas referentes ao 



plantio de eucaliptos e outras árvores de grande porte em áreas de passagem de 

rede de energia elétrica e dá outras providências”. Levado ao Plenário para 

discussão o vereador Tarcísio Bertoldo explicou a finalidade do Projeto e 

ressaltou sua importância com relação às constantes quedas de energia que vem 

prejudicando a população. Em seguida o vereador Hugo Pessoa de Almeida 

parabenizou ao vereador Tarcísio pelo Projeto, salientando que o mesmo 

contribuirá com a população que vem sofrendo constantes prejuízos com as 

quedas de energia. Em sequência o vereador Edivaldo Antônio de Araújo 

discorreu com o vereador Tarcísio Bertoldo sobre o espaçamento de segurança 

entre a rede elétrica e as arvores de eucaliptos. Na ocasião o vereador Tarcísio 

disse que o Projeto prevê vinte e cinco metros de ambos os lados da rede, e 

mesmo não sendo o suficiente para a solução do problema, irá amenizar os 

acidentes ocorridos. Momento seguinte, o presidente Tayrone Arcanjo Guimarães 

manifestou-se favorável ao Projeto, porém fez uma ressalva relacionada aos 

proprietários que perderão uma área de plantio para colaborar com a segurança 

das redes, podendo neste caso prejudicar novas ligações para extensão de rede. 

Continuando o vereador Zaino Gomes Martins após parabenizar o autor pela 

Proposição ressaltou que o espaço estabelecido no Projeto condiz para proteção 

das redes elétricas e para evitar acidentes que possam prejudicar o fornecimento 

de energia, ressaltando que a Cemig terá que enfrentar as dificuldades e 

encontrar um caminho para que o consumidor não seja prejudicado. Discorreram 

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

Arcanjo Guimarães. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi colocado em votação sendo aprovado 

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

n°. 1.987/2019, de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Complementar 

Municipal n°. 2.042 de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto dos Servidores”. 

Levado ao Plenário para discussão o vereador Hugo Pessoa de Almeida disse 

que o Projeto será muito importante para contribuir com os servidores e também 

quanto à disponibilidade de veículo de socorro em eventos no município. Em 

seguida, o vereador Tarcísio Bertoldo discorreu sobre a atual forma de trabalho 

dos motoristas de ambulância quanto à compensação de horas e ressaltou que 



em sua opinião o modelo proposto no Projeto visa será mais justo, salientando, no 

entanto dúvidas relacionadas à possível sobrecarga de horas trabalhadas. 

Momento seguinte o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães informou que na 2ª 

votação, o Projeto sofrerá uma emenda para evitar a possível sobrecarga nos 

horários. Continuando a discussão e não havendo mais 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°.1.988/2019, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a 

Concessão de uso de Bens Públicos no Município de Rio Piracicaba e dá outras 

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

ressaltou importância do Projeto supracitado, e, sugeriu ao Executivo que 

contribua mais com a ACIARP, visto que a entidade desempenha um importante 

papel com relação aos interesses econômicos do município. Prosseguindo a 

discussão e não mais havendo quem quisesse se manifestar o Projeto de Lei foi 

aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em seguida, fez-se leitura da 

Moção de Aplausos n° 003/2019, 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. Prosseguindo, fez-se 

leitura das Indicações n°s 017 a 019/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. 

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

as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Logo após, fez-se leitura 

das Indicações n°s 020 a 022/2019, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo 

Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo 

destacou a Indicação n° 020/2019, e ressaltou que a população que vem sofrendo 

com a falta de limpeza e manutenção das vias públicas. Em sequência a cidadã 

Júnia Souza manifestou-se quanto à situação precária do município em relação à 

limpeza e manutenção das vias. Em atenção o Presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães informou que já haviam sido realizadas diversas Indicações para 



limpeza de ruas, bueiros, construção e meio fio e passeios, as quais estavam 

disponíveis na secretaria da Câmara. Em seguida o vereador Hugo Pessoa de 

Almeida discorreu sob a necessidade de limpeza e manutenção no município, e 

destacou a falta de atenção do Executivo para com os vereadores. Momento 

seguinte o vereador Inácio Linhares ressaltou que os vereadores não têm poder 

para executar as Indicações, entretanto a população desconhece esse fato 

gerando descontentamento para com os vereadores. Na ocasião o Presidente 

destacou que o ideal era que o executivo respondesse as solicitações. Em 

sequência, o vereador Valdeci Silva salientou que a solicitação de limpeza no 

município já vem acontecendo desde ano anterior, porém o Prefeito não tem 

atendido as solicitações dos vereadores prejudicando toda a população. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte foi 

concedido o uso da Tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 

006/2019 do vereador Valdeci Silva, para falar sobre pinguelas existentes no 

município. O vereador informou que no ano de 2018, juntamente com os 

vereadores Hugo Pessoa de Almeida e Tayrone Arcanjo Guimarães solicitaram 

manutenções nas pinguelas existentes na comunidade de Ponte Novinha visando 

segurança para população. Continuando mencionou ainda que foi procurado por 

moradores da comunidade dos Vilelas, que relataram a péssima situação da 

pinguela existente na comunidade. O vereador destacou que já havia feito 

Indicação para reforma da mesma, porém não foi atendido. Prosseguindo citou 

Indicação apresentada para construção de um ponto de ônibus coberto sentido à 

Alvinópolis, porém nada foi feito, destacando que falta respeito por parte do 

Executivo, visto que o município possui condições financeiras de realizar as 

benfeitorias. Em seguida, o vereador Hugo Pessoa de Almeida explanou sobre 

situação de pinguela no bairro Boa Vista podendo causar acidentes com a 

população. Posteriormente o vereador Zaino Gomes Martins disse que obteve 

informações que a Marcenaria Caxambu ganhou a licitação para fornecimento de 

materiais destinados a manutenção das pinguelas do município. Logo após, foi 

concedido o uso da Tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar nº 

007/2019 do vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre a Escola Municipal 



Sebastião Araújo e Posto de Saúde do bairro Louis Ensch. Usando a Tribuna o 

vereador informou que visitou a Escola Municipal Sebastião Araújo e pode 

constatar inúmeros problemas na mesma, solicitando assim apoio e atenção 

especial por parte da Secretária de Educação, Sra. Ágda e do Secretário de 

Obras, Sr. Osvaldo. O vereador ponderou sobre passarela que dá acesso à 

referida escola e necessidades de melhorias na mesma para garantir o conforto e 

segurança dos usuários da mesma. Continuando o vereador discorreu sobre 

demais necessidades da escola como muro, pintura, cobertura, melhorias nos 

banheiros e limpeza no trecho que dá acesso à passarela supracitada. 

Prosseguindo mencionou Posto de Saúde do bairro Louis Ensch explanando 

sobre o descaso referente à limpeza do entorno do prédio, o que contribui para 

infestações de insetos e demais bichos no local. Na ocasião, o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães indagou se o Executivo atenderia as solicitações 

referentes à Escola supracitada, uma vez que vem deixando de fornecer o básico 

que é o transporte para os estudantes. Em resposta o vereador Tarcísio Bertoldo 

afirmou que pretende acreditar que algo será feito. Assumindo a palavra o 

vereador Valdeci Silva destacou que somente acontece limpeza na cidade na 

véspera da festa de Bom Jesus. Ato contínuo, o vereador Hugo Pessoa de 

Almeida ressaltou que devido aos problemas de saúde do Prefeito, em sua 

opinião deveria haver um substituto capacitado para buscar soluções para os 

problemas do município. Momento seguinte, o presidente Tayrone Arcanjo 

Guimarães convidou a todos os presentes para assistirem a apresentação do 

Relatório de Atividades e Trabalhos Desenvolvidos pela Emater no ano de 2018. 

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, 27 de março de 2019. 
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