ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2021, às 19 horas, reuniram-se os
Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião Ordinária,
sob a presidência do vereador Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Após
declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores,
constatando-se a presença de todos. Em seguida fez-se leitura da Ata da
Reunião Ordinária de 12 de maio de 2021. Levada ao Plenário para discussão e
não havendo quem quisesse se manifestar a Ata foi colocada em votação, sendo
aprovada por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº
2.105/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Cria o Programa Municipal
de Construção de Bacias de Capitação de Água. 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: Anderson da Silva Tavares, Antônio
Augusto Bueno Mafra, Antônio de Pádua Guedes, Dirlene Aparecida Tomaz,
Eraldo Pedro da Silva, Juliano Mafra Gonçalves, Leon Fátima de Almeida,
Sebastião Rômulo Linhares e o Presidente Reginaldo Wanderson Catarino
Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em 2º turno e redação final por
todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 2.106/2021,
de autoria do Executivo Municipal que “Revoga o artigo 1º da Lei nº 2.231 de 29
de Novembro de 2013”. 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:
Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Pádua
Guedes, Dirlene Aparecida Tomaz, Eraldo Pedro da Silva, Juliano Mafra
Gonçalves, Leon Fátima de Almeida, Sebastião Rômulo Linhares e o Presidente
Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em
2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final
Projeto de Lei nº 2.107/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe

sobre a Regularização Fundiária Urbana no território do Município de Rio
Piracicaba/MG, Institui os Procedimentos Aplicáveis e dá outras providências”.
Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar
fez-se
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Responderam “Sim” pela aprovação do Projeto os vereadores: Anderson da
Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Pádua Guedes, Dirlene
Aparecida Tomaz, Eraldo Pedro da Silva, Juliano Mafra Gonçalves, Leon Fátima
de Almeida, Sebastião Rômulo Linhares e o Presidente Reginaldo Wanderson
Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em 2º turno e redação
final por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº
2.108/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Institui a Política de
Valorização do Servidor Público no Âmbito do Município de Rio Piracicaba 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:
Anderson da Silva Tavares, Antônio Augusto Bueno Mafra, Antônio de Pádua
Guedes, Dirlene Aparecida Tomaz, Eraldo Pedro da Silva, Juliano Mafra
Gonçalves, Leon Fátima de Almeida, Sebastião Rômulo Linhares e o Presidente
Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em
2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final
Projeto de Lei nº 2.110/2021, de autoria do vereador Juliano Mafra Gonçalves
que “Institui a Lei Municipal de Proteção aos Animais 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 colocado em votação,
sendo aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 2º
turno e redação final Projeto de Lei nº 2.111/2021, de autoria da vereadora
Dirlene Aparecida Tomaz que “Dispõe sobre os Direitos e as Diretrizes da
Política Municipal de Proteção das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), no Município de Rio Piracicaba e dá outras providências”. Levado ao
Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto
foi colocado em votação, sendo aprovado em 2º turno e redação final por todos
os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 2.109/2021, de autoria do vereador

Juliano Mafra Gonçalves que “Cria Feriado Municipal no dia 03 de maio de cada
ano e revoga a alínea “d” do art. 1º da Lei Municipal nº 713, de 18 de março de
1967”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão e não
havendo quem quisesse se manifestar foi colocado em votação, sendo aprovado
em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 2.114/2021,
de autoria do Executivo Municipal que “Inclui o artigo 2º A na Lei nº 2.402, de 26
de abril de 2019, que Dispõe sobre normas referentes ao plantio de Eucaliptos e
Pinus em áreas de passagem de rede elétrica e dá outras providencias”. Após a
leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o cidadão
Dimas Fernandes discorreu sobre o Projeto em discussão e alegou que a
matéria tratada no mesmo é de competência do governo estadual. Em seguida
discorreu sobre serviços prestados pela Cemig e necessidades de melhoria nos
mesmos. Finalizando sugeriu que os vereadores apresentassem Emenda ao
presente Projeto e encaminhassem ofício à CEMIG cobrando mais atenção e
respeito nos serviços prestados. Em seguida o vereador Anderson da Silva
Tavares discorreu sobre intenção do Governo em “sucatear” as empresas
publicas a fim de privatizá-las. Continuando disse concordar com o Senhor
Dimas Fernandes quanto à falta de “batida/manutenção” nas proximidades da
rede de energia elétrica por parte da CEMIG, mas entende que o produtor deve
respeitar as determinações existentes na Lei. Na ocasião discorreu sobre
transtornos enfrentados pelos moradores do Distrito de Conceição de Piracicaba,
os quais ficaram quatro dias sem energia elétrica. Finalizando o vereador
Anderson salientou que o interesse do produtor não pode sobrepor sobre os
interesses de toda a população. Neste momento discorreu sobre o assunto o
vereador Antônio Augusto Bueno Mafra, manifestando-se contrário ao Projeto.
Logo após o vereador Antônio de Pádua Guedes discorreu sobre o Projeto em
tramitação e sobre os transtornos enfrentados por familiares e vizinhos em
ocasião de interrupção de energia elétrica. O vereador destacou que a intenção
da matéria é proteger a rede elétrica, pois não se pode pensar somente no
produtor de carvão, mas sim, no interesse de toda a sociedade. Nesta ocasião
discorreu sobre o assunto o vereador Antônio Augusto e o vereador Juliano, o
qual alegou que sendo a CEMIG a responsável pela rede de energia elétrica,

cabe também a ela a manutenção da mesma. Finalizando o vereador Antônio
Guedes afirmou que o intuito da lei não era efetuar multas, e destacou
novamente que não se pode pensar somente nas pessoas que produzem
carvão, mas sim na comunidade como um todo. Prosseguindo a discussão e não
havendo mais quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado em 1º turno, por 5 (cinco) votos favoráveis a 3 (tres) contrários,
dos vereadores Antônio Augusto Bueno Mafra, Eraldo Pedro da Silva e Juliano
Mafra Gonçalves. Em seguida fez-se leitura das Indicações nºs 084 e 085/2021,
de autoria do vereador Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Levadas ao
Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as
Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos os
vereadores. Logo após fez-se leitura das Indicações nºs 086 a 088/2021, de
autoria do vereador Anderson da Silva Tavares. Levadas ao Plenário para
discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram
colocadas em votação sendo aprovadas por todos os vereadores. Ato contínuo
fez-se leitura da Indicação nº 089/2021, de autoria do vereador Juliano Mafra
Gonçalves. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se
manifestar a Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por todos os
vereadores. Prosseguindo fez-se leitura das Indicações nºs 090 e 091/2021, de
autoria do vereador Antônio de Pádua Guedes. Levadas ao Plenário para
discussão o vereador Antônio Guedes justificou verbalmente suas proposições.
Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as
Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos os
vereadores. Momnto seguinte fez-se leitura da Indicação nº 092/2021, de autoria
dos vereadores Antônio de Pádua Guedes e Leon Fátima de Almeida. Levada ao
Plenário para discussão o vereador Antônio Guedes justificou verbalmente a
proposição. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se
manifestar a Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por todos os
vereadores. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna ao vereador Antônio de
Pádua Guedes, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, para falar
sobre doações destinadas ao Hospital Margarida em João Monlevade e Hospital
Nossa

Senhora das Dores em Ponte Nova. Usando a Tribuna o vereador

discorreu sobre live beneficiente realizada em prol dos citados hospitais na qual
arrecadou-se R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser divido entre as aludidas
entidades e 3.000 (tres mil) toneladas de alimento para cada hospital
supracitado.

Na
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Antônio

Guedes

agradeceu

àos

adminitradores e direção dos citados hospitais, bem como às suas respectivas
assessorias pela acolhida e receptividade. 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, 26 de maio de 2021.
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