
 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 
 
 
 
Aos quatro dias do mês de março de 2020, às 19 horas, reuniram-se os 

Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião Ordinária, 

sob a presidência do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Após declarar 

abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a 

presença de todos. Ato contínuo fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de 

dezenove de fevereiro de dois mil e vinte que levada ao Plenário para discussão 

e não havendo quem quisesse se manifestar, foi aprovada por todos os 

vereadores. Em seguida fez-se leitura do Ofício nº 015/2020 encaminhado à 

empresa Nativa Meio Ambiente e resposta ao mesmo. Após a leitura o vereador 

Tarcísio Bertoldo discorreu sobre reunião promovida pela citada empresa no 

bairro de Fátima nesta cidade, segundo o qual lhe causou grande estranhesa 

visto que não foram convidados para a mesma representantes do Executivo e/ou 

Legislativo. De acordo o vereador a empresa estaria relacionada à possivel 

empreendimento minerário na Serra do Seara, todavia após questionamento à 

representante da empresa, Senhora Márcia, a mesma não soube esclarecer se 

tal empreendimento comtemplaria a cidade de João Monlevade ou Rio 

Piracicaba, afirmando na ocasião que acreditava que haveria comtemplação 

parcial em ambas cidades. Continuando o vereador Tarcísio Bertoldo explicou 

que devido às dúvidas com relação ao possível empreendimento na cidade, tais 

como o impacto ambiental, retorno financeiro e social etc, solicitou o envio de um 

convite à Nativa Meio Ambiente, bem como ao Senhor Jorge Figueiredo Cota, 

Presidente do Sabafa no bairro de Fátima, a fim de comparecer à presente 

reunião para prestar esclarecimento. O vereador destacou não estava se 

colando contra o empreendimento, apenas estava preocupado com os possíveis 

impactos causados pelo mesmo. Finalizando solicitou ao Presidente que um 

novo convite fosse enviado à empresa que efetivamente será responsável pelo 

empreendimento para que a mesma compareça a esta Casa a fim de prestar 

informações. Assumindo a palavra o vereador Tayrone Arcanjo Guimarães 

informou que em pesquisa realizada nas cidades de Joao Monlevade  e Rio 



 

Piracicaba, não foi encontrada informações sobre a empresa responsável pela 

obra. Em seguida o Senhor Maurício, morador do bairro de Fátima,  também 

discorreu sobre reunião ocorrida e provavel finalidade da empresa Nativa Meio 

Ambiente. Segundo o Senhor Maurício a empresa responsável pelo 

empreendimento é a Mineração Seara e o bairro de Fátima seria o bairro 

“apadrinhado” pela empresa. Ao final solicitou ao Presidente que seja expedido 

também novo convite à comunidade para que a mesma fique por dentro das 

informações repassadas pela empresa. Logo após fez-se leitura das conclusões 

do relatório final da CPI nº 001/2019. Na ocasião o assessor especial, Senhor 

Frederico Augusto de Melo Camilo, esclareceu que o relatório final estaria 

publicado na íntegra, no site oficial e no quadro de avisos da Câmara Municipal, 

no próximo dia util. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº. 2.049/2020, de 

autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza abertura de crédito especial no 

orçamento de 2020 e dá outras providências”. Levado ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar fez-se a 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, José Ronaldo de Araújo, Marlene da Costa 

Silva,Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes Martins e o Presidente 

Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei  foi aprovado em 2º turno e 

redação final por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.043/2020, 

de autoria do Executivo Municipal, que “Concede gratificação a servidores que 

especifica e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Neste instante o vereador Zaino Gomes Martins 

solicitou adiamento de discussão do referido Projeto para fins de melhor análise 

do mesmo. Em atenção o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães suspendeu a 

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

Requerimento nº 004/2020, que levado ao Plenario foi apovado por todos os 

vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.048/2020, de autoria do Executivo 

Municipal, que “Inclui o artigo 336A na Lei Complementar nº 2.239, de 26 de 

dezembro de 2013, que Institui o Código Tributário Municipal de Rio Piracicaba”. 

Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o 



 

vereador Zaino Gomes Martins solicitou ao assessor especial que explicasse o 

referido Projeto. Em atenção o Senhor Frederio Augusto inicialmente fez leitura 

do parecer jurídico do Projeto e em seguida esclareceu a finalidade do mesmo 

aos presentes. Voltando a palavra o vereador Zaino Gomes parabenizou ao 

Prefeito Municipal pela iniciativa do Projeto e manifestou seu voto favorável ao 

mesmo. Em seguida o vereador Tarcísio Bertoldo questionou se o Projeto 

comtemplaria tambem o palco movel. Em resposta o assessor afirmou entender 

que sim. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar fez-se a 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, José Ronaldo de 

Araújo, Marlene da Costa Silva,Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva, Zaino Gomes 

Martins e o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães. Assim o Projeto de Lei  foi 

aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em  turno único e redação final 

Projeto de Lei nº. 2.050/2020 de autoria do vereador Tayone Arcanjo Guimarães 

que “Denomina via Pública de Vicentina Machado”. Após a leitura o Projeto foi 

levado ao Plenário para discussão, e não havendo quem quisese se manifestar 

foi aprovado turno único e redação final por todos os vereadores. Em seguida 

fez-se leitura das Indicações nº 015 e 016/2020, de autoria do vereador Edivaldo 

Antônio de Araújo. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores.  

Ato contínuo fez-se leitura das Indicações nº 017 a 022/2020, de autoria do 

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

vereador Hugo justificou verbalmente suas proposições, destacando a 

importancia das mesmas. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. 

Logo após fez-se leitura das Indicações nº 023 a 026/2020, de autoria do 

vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão o 

vereador Hugo pessoa parabenizou ao Preseidente Tayrone pela Indicações 

apresentadas. Prosseguindo a discussão 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, ao vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, para falar sobre a 

constante falta de água na cidade. Usando a Tribuna o vereador discorreu sobre 

a falta de água no município e informou que ao buscar informação na COPASA 

recebeu uma nota de esclaremento a qual explicava que devido as fortes chuvas 

ocorridas o sistema de captação  de água do Córrego Seara havia sido afetado. 

O Presidente destacou o fato de mesmo após tantas chuvas ainda ocorrer falta 

de água para a população, ressaltando também o fato de somente a parte mais 

alta da cidade estar sendo prejudicada. Na ocasião o vereador Hugo discorreu 

sobre o assunto e informou que segundo a COPASA há um caminhão pipa da 

Prefeitura reabastecendo as caixas de água da copasa, o que não está 

resolvendo o problema visto que a casas da parte mais alta ficam prejudicadas. 

Na ocasião o vereador Hugo afirmou que sugeriu que o caminhao reabasteça a 

caixas de água da população afetada. O vereador Hugo e o Presidente Tayrone 

ainda discorerram sobre o ar que passa pela rede de água e acaba gerando 

custos para a população. Voltando a palavra o Presidente Tayrone questionou 

sobre convite a ser encaminhado à COPASA para prestação de esclarecimentos, 

o qual foi aceito pelos vereadores. Na ocasião o vereador Tarcísio Bertoldo 

também manifestou sua indignação com a atual prestação de serviços da 

COPASA, destacando que havia solicitado informações à mesma e também 

havia recebido a nota de esclarecimento. O vereador informou ainda que havia 

solicitado à COPASA uma visita às suas instalaçãoes, estendendo o convite a 

todos os vereadores, caso a solicitação seja autorizada. Discorreram sobre o 

assunto o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães e o vereador Tarcísio 

Bertoldo. 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. 

Sala de sessões, 04 de março de 2020. 
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