
 

    ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 
 
 
Aos oito dias do mês de junho de 2022, 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, foi realizada leitura da Ata da Reunião Ordinária 

de 25 de maio de 2022, que levada ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. Em 2º turno 

e redação final Projeto de Lei 2.193/2022, de autoria do Executivo Municipal, que 

Autoriza repasse de recursos financeiros às entidades que menciona e dá outras 

providências. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse 

se manifestar o Projeto foi colocado em votação. 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 1º turno Projeto de Lei 2.197/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, que Altera a Lei Municipal nº 2.575, de 24 de março de 

2022, e dá outras providências. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário 

para discussão. Não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi 

colocado em votação. 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 1º turno por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da 

Indicação nº 026/2022, de autoria do vereador Eraldo Pedro da Silva. Levada ao 

Plenário para discussão o vereador Leon Almeida parabenizou ao vereador 

Eraldo pela proposição apresentada e discorreu sobre o assunto. 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 fez-

se leitura da Indicação nº 027/2022, de autoria dos vereadores Antônio de Pádua 

Guedes e Leon Fátima de Almeida. Levada ao Plenário para discussão os 

vereadores Antônio Guedes, Leon Almeida e Juliano Mafra discorreram sobre o 

pedido. Na oportunidade o vereador Antônio Guedes discorreu sobre 

reclamações recebidas com relação ao transporte prestado pela ENSCON, 

relacionadas à lotação dos veículos e falta de conforto aos passageiros. O 

vereador sugeriu o envio de um ofício, a ser assinado por todos os vereadores, à 

citada empresa, a fim de solicitar melhorias na prestação dos serviços à 

população. Prosseguindo destacou também a necessidade de cobrar da 

empresa Vale, parceria com o município para intervenções e benfeitorias na 

ponte do bairro Bicas, a fim de evitar acidentes e proteger as pessoas que 

passam pelo local. Manifestou-se tambem o vereador Leon Almeida. Na ocasião 

o vereador Juliano Mafra destacou que em sua opinião deveria ser desiganada 

uma comissão a fim de comparecer ao Departamento de Edificações e Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, para tratar sobre o assunto, tendo em 

vista a qualidade dos ônibus e os altos preços das passagens. O vereador Leon 

ponderou que deveria intimar a empresa ENSCON para comparecer à Câmara a 

fim de prestar esclarecimentos. Assumindo a palavra o vereador Eraldo Pedro da 

Silva também defendeu a instituição de uma comissão para solicitar providências 

junto ao DER/MG. Diante do exposto, o Presidente da Câmara, Senhor 

Reginaldo Wanderson, destacou que havia encaminhado um ofício à empresa, e 

aguardaria a resposta, porém se necessário, designará uma comissão para tratar 

do assunto junto ao DER/MG. Discorreram ainda sobre o assunto o vereador 

Juliano Mafra e o assessor especial da Câmara, Senhor Frederico Augusto de 

Melo Camilo. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por todos os 

vereadores. 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, 08 de junho de 2022. 
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