ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.

Aos vinte dias do mês de maio 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 Extraordinária de quatro
de maio 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 1º turno Projeto de Lei nº. 2.057/2020, de autoria do vereador Tarcísio
Bertoldo, que “Institui a Política Municipal de Prevenção a Automutilação e ao
Suicídio no Municipio de Rio Piracicaba. Após a leitura o Projeto foi levado ao
Plenário para discussão. Neste instante o vereador Tarcísio Bertoldo discorreu
sobre o Projeto apresentado e quanto ao momento atual que pode levar muitas
pessoas ao desespero. O vereador pediu apoio aos demais vereadores para
aprovação do Projeto e destacou a necessidade de também oferecer tratamento
pisicológico aos famílias das vítimas de suicídio. Finalizando discorreu sobre
reunião interna com mototaxistas do município e dificuldades enfrentadas pelos
mesmos. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se
manifestar o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por
todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº. 2.058/2020, de autoria do
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o parcelamento do solo rural para
chacreamento

particular

no

município

de

Rio

Piracicaba e

dá

outras

providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão.
Neste instante o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães discorreu sobre o
Projeto e afirmou que em sua opinião outros municípios, como São Domingos do
Prata e Alvinópolis, que possuem várias chácraras, também deveriam apresentar
Projeto semelhante pois facilitaria a legalização de várias propriedades.
Discorreu também sobre o assunto o vereador José Ronaldo de Araújo.
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. Logo fez-se leitura da Moção de
Aplausos nº 001/2020, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada ao
Plenário para discussão o vereador Tarcísio Bertoldo justificou a Moção
apresentada e agradeceu ao Prefeito Municipal, à Secretária de Saúde e a todos
profissionais

da

área

da

saúde

pelos

relevantes

serviços

prestados.

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar a
Moção foi colocada em votação sendo aprovada por todos os vereadores.
Continuando fez-se leitura das Indicações nºs 034 e 035/2020, de autoria do
vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão o
vereador Hugo Pessoa Justificou as proposições apresentadas. Prosseguindo a
discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações
foram aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se leitura das
Indicações das Indicações nºs 036 e 037/2020, de autoria do vereador Zaino
Gomes Martins. Levadas ao Plenário para discussão o Presidente Tayrone
alertou quanto a possibilidade de já existir Indicação para asfaltamento da
estrada que dá acesso ao Distrito de Conceição de Piracicaba, via BR 262. Em
atenção o vereador Zaino informou que já havia consultado na secretaria da
Casa e tal pedido ainda não havia sido realizado. Assumindo a palavra o
vereador Tarcísio destacou que caso a benfeitoria seja realizada será muito bem
vinda para a população, e infomou que a pavimentação asfáltica solicitada na
Indicação nº 037/2020 já estava sendo licitada pelo Executivo. Discorreram ainda
sobre o assunto o vereador Zaino Gomes, que justificou as Indicações
apresentadas, o Presidente Tayrone Arcanjo Guimarães, o qual esclarecu que
em ocasião anterior havia sugerido que os moradores do citado Distrito
escolhessem numa Audiência Pública a estrada que deveria receber a
pavimentação asfáltica e o vereador Valdeci Silva. Prosseguindo a discussão e
não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas
por todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura das Indicações nºs 038 a

041/2020, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário para
discussão o vereador Tarcísio Bertoldo solicitou ao Presidente a retirada da
Indicação nº 038/2020 da pauta pois havia recebido informações que o serviço
de desinfecção solicitado na mesma já estava sendo realizado área central da
cidade, nos postos de saúde, no hospital e nos Distritos. Em seguida justificou
verbalmente as demais Indicações apresentadas. Na oportunidade o vereador
Valdeci Silva sugeriu encaminhar pedido à empresa Vale, assinado por todos os
vereadores, solicitando a doação de água sanitária e quaternários de amônia.
Em atenção o Presidente Tayrone Arcanjo afirmou que assinaria o pedido e
discorreu sobre as doações da Vale para outros municípios em comparação à
cidade Rio Piracicaba. O Presidente manifestou sua indignação com o fato uma
vez que a Vale possui dois empreendimentos na cidade, a mineração e a
ferrovia. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se
manifestar as Indicações nºs 039 a 041/2020 foram aprovadas por todos os
vereadores. Em seguida fez-se leitura das Indicações nºs 042 e 043/2020, 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. Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº
044/2020, 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. Logo após fez-se leitura das Indicações nºs 045 a
047/2020, de autoria do vereador Tayrone Arcanjo Guimarães. Levadas ao
Plenário para discussão o vereador Tayrone destacou que a limpeza das Ruas
Vicente Ferreira Guimarães e Júlio Nicolau Teixeira já estavam em andamento.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as
Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Ato contínuo foi concedido
o uso da tribuna conforme inscrição de Comunicação Parlamentar, ao vereador
Tarcísio Bertoldo, para falar sobre o Mirante e Quadra Poliesportiva no bairro
São Sebastião (Estiva). Usando a Tribuna o vereador Tarcísio discorreu sobre
situação do Mirante São Miguel localizado no bairro São Sebastião,
especialmente quanto aos vandalismos ocorridos na imagem de São Miguel que
existe no local. Continunado destacou proposição de autoria do vereador José

Ronaldo de Araújo, ja aprovada pela Câmara, que dispõe sobre instalação de
Câmeras de segurança na cidade. Finalizando pediu ao Prefeito Municipal que
proceda a instalaçao de Câmeras de segurança no Mirante, o

mais breve

possível, uma vez que tal vigilancia atenderia também a quadra de esportes que
está sendo construída próximo ao local, e evitaria os problemas relatados. Em
seguida foi concedido o uso da tribuna conforme inscrição de Comunicação
Parlamentar, ao vereador Tayrone Arcanjo Guimarães, para falar sobre obras no
município e Copasa. Usando a Tribuna o Presidente destacou as obras de
grande importancia que estão sendo realizada no município, tais como a
pavimentação asfáltica no bairro Santa Isabel (Fundão) e a substituição das
pedras em ruas da área central da cidade. O Presidente informou que devido a
notícias de que a obra não estaria sendo realizada conforme contratado, estaria
designando a Comissão de Obras da Câmara, composta pelos vereadores Hugo
Pessoa, Edivaldo Antônio e Tarcísio Bertoldo,

para que junto ao Secretário

Municipal de Obras e da Engenheira Civil da Prefeitura, visitem as citadas obras
a fim de averiguar as informações. Discorreram também sobre o assunto os
vereadores Hugo Pessoa de Almeida, Zaino Gomes Martins e Marlene da Costa
Silva. O Presidente destacou que as citadas obras vem recebendo elogios dos
moradores locais e que ainda não estão finalizadas. Em seguida manifestou sua
indignação quanto aos serviços prestados pela COPASA à população, visto a
constante falta de água em determinados pontos da cidade e elevação na conta
de água dos moradores afetados. O Presidente destacou que havia
encaminhado ofício à COPASA, pois era necessário encontrar uma solução.
Discorreram também sobre o assunto o assesor especial, Frederico Augusto de
Melo Camilo e os vereadores Hugo Pessoa, José Ronaldo, Tarcísio Bertoldo e
Zaino Gomes. 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, 20 de maio de 2020.
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