
 

     ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. 
 
 
 
Aos dezessete dias do mês de junho 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 

três de junho 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 170/2020, de autoria do Executivo 

Municipal, comunicando alterações no transito no centro da cidade a partir  do 

dia dezenove de junho de 2020. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.061/2020, de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara que “Fixa subsídios mensais dos 

vereadores para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências”. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão, e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º 

turno Projeto de Lei nº. 2.062/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara que 

“Fixa subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 

para o quadriênio 2021/2024, e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto 

foi levado ao Plenário para discussão, e não havendo quem quisesse se 

manifestar foi aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em turno único e 

redação final Projeto de Lei nº. 2.063/2020, de autoria do vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães que “Denomina via pública de Antônio Moreira”. Após a 

leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão, e não havendo quem 

quisesse se manifestar foi aprovado em turno único e redação final por todos os 

vereadores. Logo após fez-se leitura das Indicações nºs 054 e 055/2020, de 

autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para 

discussão o  Presidente Tayrone justificou verbalmente a Indicação nº 055/2020. 

Discorreu também sobre a proposição o vereador Hugo Pessoa. Prosseguindo a 

discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações 

foram aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte fez leitura do 



 

Ofício nº 063/2020 encaminhado aos funcionários da COPASA, Senhores 

Marcelo Vasconcelos e Francisco Anísio, bem como do ofício recebido da citada 

empresa, esclarecendo razões da falta de água no município. Fez-se tambem 

leitura do Ofício nº 117/2019, de autoria da Deputada Estadual Ione Pinheiro, 

onde após pedido do Senhor Sebastião Torres Bueno, vice-prefeito a época, foi 

solicitado ao Diretor de Operação da COPASA, Senhor Frederico Delfino, 

especial atenção para o município de Rio Piracicaba visto os constantes 

problemas ocorridos na rede de água da cidade. Ato contínuo foi realizada leitura 

da Comunicação Externa nº 047/2019, de autoria do Senhor Frederico Delfino, 

contendo resposta à solicitação da Deputada Estadual Ione Pinheiro. Após a 

leitura o Senhores Marcelo Vasconcelos e Luiz, funcionários da Copasa em Rio 

Piracicaba, foram convidados a usar a Tribuna. Incialmente o Senhor Marcelo 

discorreu sobre rompimento de parte da barragem do Seara ocorrido no mes de 

dezembro de 2019, devido o alto de volume de chuvas na ocasião. Falou 

também de outros fatores que geram transtornos e dificuldades como a 

topografia da cidade e o transito de veículos pesados que causa rompimentos na 

rede. O Senhor Marcelo explicou que atualmente existe um material mais 

resistente para ser usado nos ramais da rede que é o polietileno, todavia existe 

na cidade cerca de cinco mil ligações e não é possível substituir todos os ramais 

ao mesmo tempo. Explicou também que sempre que um ponto sofre 

manutenção, é realizada a troca o ramal, a fim de ir eliminando os problemas. 

Prosseguindo discorreu sobre rede de abastecimento da Avenida Castelo Branco 

e Gustavo Peffer e destacou que vem cobrando de sua gerencia melhorias no 

local, porém as trocas na diretoria e gerencia da COPASA causou atrasos na 

obra. Continuando explicou que já foram realizados levantamentos, medição, 

croqui e definição dos materiais a serem utilizados no local. Destacou que a rede 

não está velha, porem há outros agravantes como excesso de peso sobre a 

mesma, material (terra) com muitas pedras e profundidade da rede em 

determinados pontos, o que causa atrasos na realização do reparo. O Senhor 

Marcelo falou também da dificuldade da empresa com relação a mão de obra, 

especialmente nesta época do COVID-19 onde funcionários do grupo de risco 

foram afastados.  Destacou ainda que já foi solicitado à gerencia a substituição 



 

de 668 metros de adutores de água bruta, localizados entre a barragem e a 

estação de tratamento, e, que a alegação de algumas pessoas que dizem ficar 

cinco dias sem água não procede, uma vez que a equipe faz manobra de rede 

para atender a todos. Neste momento o Senhor Luiz discorreu sobre o fato de 

algumas pessoas não possuírem caixa d’ água em suas residencias, e destacou 

a importancia do reservátorio. Voltando a palavra o Senhor Marcelo discorreu 

sobre problemas no bairro COHAB, causados pela instalação da casa de 

bombas, pelo empreendedor à época,  em local inapropriado. Na oportunidade 

explicou que já foi solicitado à gerencia responsável a mudança da casa de 

bombas para próximo ao asfálto, o que certamente resolverá o problema no 

local. Prosseguindo discorreu sobre recomposição de pavimento, alegando que 

deixam a desejar, pois não possuem profissional capacitado para realizar o 

serviço, destacou porém que nas vezes que a Prefeitura, ao trabalhar na rede de 

esgoto, danifica a rede de água o reparo fica a cargo da COPASA, havendo 

portanto uma parceria entre as partes. Finalizando ressaltou o empenho e árduo 

trabalho dos profissionais da COPASA, especialmente com o quadro reduzido de 

servidores, e se colocou a disposição de todos. Assumindo a palavra o 

Presidente Tayrone ressaltou que na atual realidade onde se pede o reforço nos 

hábitos de higiene, é inadmissível aceitar a falta de água em qualquer local. O 

Presidente disse entender as dificuldades, a demanda da população, e destacou  

a falta de respeito e atenção do Governo Estadual. Finalizando questionou ao 

Senhor Marcelo se havia um prazo para realização das benfetorias. Em resposta 

o Senhor Marcelo informou que já existe um agendamento para avaliação do 

local para instalação da casa de bombas do bairro COHAB, e que o Prefeito 

Municipal já havia enviado um ofício ao gerente da COPASA informando que a 

Avenida Castelo Branco sera recapiada, solicitando portanto a troca da rede em 

carater de urgência. Em seguida o vereador Hugo Pessoa ressaltou que 

compreende a situação e questionou sobre possibilidade real da disponibilização 

de mais funcionários da COPASA para atuar no município. O Senhor Marcelo 

informou que há promessa de disponibilização de mais dois funcionários para a 

cidade. Voltando a palavra o vereador Hugo destacou as cobranças da 

população quanto a contante necessidade de reparos nas vias públicas. Em 



 

resposta o Senhor Marcelo explicou que existem muitos problemas no 

calçamento oriundos da rede pluvial ou de esgoto, e que as vezes a COPASA 

deixa a placa de alerta no local para evitar acidentes, mas nem sempre o 

problema é referente a rede de água. Neste momento o Presidente Tayrone 

questionou sobre possibilidade de passar a rede de água do bairro Louis Ench 

(Samitri) fora da Avenida. Em atenção o Senhor Marcelo informou que há 

possibilidade, porem não é necessário. Assumindo a palavra o vereador Tarcísio 

Bertoldo perguntou em que proporção a falta de água na cidade iria dimunuir 

após ações realizadas na barragem do Seara. Em resposta o Senhor Marcelo 

informou que a obra realizada na barragem não irá melhorá o abastecimento, 

mas sim contribuir para manter o sistema em condições normais de atendimento. 

Destacou que o que irá contribuir para melhorar o abastecimento é a substituição 

dos 668 metros de adutores de água bruta e a substituição da rede do bairro 

Louis Ench (Samitri). Em seguida o vereador Tarcísio Bertoldo questionou sobre 

possibilidade da COPASA realizar as trocas dos ramais de forma programada, 

mesmo sem a ocorrencia de vazamentos. Respndendo o Senhor Marcelo 

afirmou que isso já é realizado pela COPASA, citando locais comtemplados 

como os Distritos de Padre Pinto e Conceição de Piracicaba. Encerrados os 

questionamentos o Presidente Tayrone agradeceu aos Senhores Marcelo e Luiz 

pela presença na reunião e pelos esclarecimentos realizados. Ato contínuo foi 

concedido o uso da tribuna conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, ao 

vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre a real função do vereador, deveres e 

obrigações do Legislativo e Executivo. Usando a Tribuna o vereador Tarcísio 

inicialmente agradeceu aos representantes da COPASA pela Presença e 

oportunidade de visita em suas intalações. Em seguida discorreu sobre função 

dos Poderes Legislativo e Executivo, postagens em redes sociais e problemas 

ocorridos na cidade para os quais culpa-se o vereador. O Senhor Tarcísio 

pontuou que a população deve reclamar e que estão a disposição, porém 

destacou que o Legislativo não tem poder de execução. Em seguida discorreu 

quanto a postagem em rede social sobre pedras retiradas de vias publicas sendo 

levadas até o deposito de “Cosminho”. O vereador destacou que já havia 

recebido, através do Executivo Municipal, um documento onde a empresa 



 

envolvida afirma ser infundada a denuncia, pois o entulho existente no local seria 

de origem da ArcelorMittal, todavia gostaria que o Presidente da Câmara 

designasse a comissão competente para fiscalizar e certificar as informações 

prestadas pela empresa. O Senhor Tarcísio ressaltou que não estava 

questionando a idoneidade da empresa, porém achava necessário exercer o 

papel fiscalizador dos vereadores. Ressaltou também que o cidadão denunciante 

deverá provar que o material ora transportado estava vindo da obra realizada no 

município. Logo após discorreu sobre números de casos de COVID-19 na cidade 

e bons resultados no combate a doença. Finalizando disse acreditar que era o 

momento da administração e do Comitê estudar, dentro do possível,  formas de 

flexibilização, e parabenizou toda a cidade pelos resultados alcançados. 

Discorreram sobre o assunto o assessor especial, Senhor Frederico Augusto de 

Melo Camilo e o vereador Valdeci Silva. Assumindo a palavra o Presidente 

Tayrone informou que o Senhor “Cosminho” possui uma licença para receber 

material em seu terreno e um contrato com a ArcelorMittal. Disse ainda que 

segundo informações recebidas o material exposto, se encontra em sua 

propriedade há mais de um ano. Informou tambem que representantes do 

Executivo Municipal haviam comparecido à empresa para averiguar e 

constataram a preexistencia do material no local. Continuando ressaltou que os 

caminhoes de propriedade de “Cosminho” estavam lonados devido a um acordo 

estabelecido juntamente com a policia militar, visto os pedidos dos moradores a 

fim de diminuir a poeira. Finalizando afirmou que não via problemas em designar 

a comissão caso houvesse necessidade. Discorreu sobre o assunto o vereador 

Tarcísio Bertoldo e o assessor especial, Senhor Frederico Augusto. Momente 

seguinte foi concedido o uso da tribuna conforme Inscrição de Comunicação 

Parlamentar, ao vereador Hugo Pessoa de Almeida, para falar sobre a Cemig. 

Usando a Tribuna o vereador Hugo discorreu sobre necessidade de realizar 

poda das arvores localizada as margens da estrada que dá acesso ao Distrito de 

Conceição de Piracicaba e à localidade do Barroso, e que se encontram próximo 

a rede elétrica. Na ocasião citou acidente na rede ocorido no local causando um 

pincípio de incendio e deixando moradores do Barroso sem energia elétrica. 

Finalizando discorreu sobre transtornos e prejuízos que a interrupção de energia 



 

causa aos moradores e informou que  havia requerido o envio de solicitação para 

podas das arvores ao Senhor  Eluyr, servidor da CEMIG.  Finalizado o assunto o 

vereador Valdeci Silva agradeceu ao Prefeito Municipal pela obra realizada na 

pinguela existente na localidade do Tangirú. 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, 17 de junho de 2020. 
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