
 

    ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 
 
Aos cinco dias do mês de outubro 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 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, e do 

Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo, Constatou-se também a 

ausência do vereador Sebastião Rômulo Linhares. Em seguida, foi realizada 

leitura da Ata da Reunião Ordinária de 21 de setembro de 2022, que levada ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovada por todos os vereadores presentes. Prosseguindo fez-se a leitura do 

Despacho nº 005/2022, distribuíndo aos vereadores os Projetos de Leis nºs  

2.235 e 2.236/2022. Em 1º turno Projeto de Lei Complementar nº 2.227/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Código Sanitário Municipal, 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, Leon Fátima de 

Almeida e o Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo.  Absteve-se da 

votação o vereador Juliano Mafra Gonçalves. Assim o Projeto de Lei foi 

aprovado em 1º turno com 7 (sete) votos favoráveis e uma abstenção. Em turno 

único e redação final Projeto de Lei nº 2.234/2022, de autoria do vereador 

Juliano Mafra Gonçalves, que “Altera a Lei Municipal nº 2.591, de 08 de julho de 

2022”. 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 e o Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim o 

Projeto de Lei foi aprovado em turno único e redação final por todos os 

vereadores presentes. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 

2.239/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa Criança 

Feliz em âmbito municipal de Rio Piracicaba e autoriza abertura de crédito 

especial no orçamento 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 e o 

Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi 

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

turno único e redação final Projeto de Resolução nº 506/2022, de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe sobre o novo Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Rio Piracicaba 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 e o 

Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim o Projeto de 

Resolução foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores 

presentes. Logo após fez-se leitura da Indicação nº 048/2022, de autoria do 

vereador Juliano Mafra Gonçalves. Levada ao Plenário para discussão o 

vereador Juliano justificou verbalmente sua proposição. Prosseguindo a 

discussão e não havendo mais quem quisesse se manisfestar a Indicação foi 

colocada em votação sendo aprovada por todos os vereadores presentes. 

Momento seguinte fez-se leitura do Requerimento nº 045/2022, de autoria do 

Senhor Alexandre Marques D’ Assunção, para uso da Tribuna Popular. Usando a 

tribuna o senhor Alexandre discorreu sobre importância e necessidade de 



 

possibilitar aos produtores rurais serviços para melhorar as condições de acesso 

às suas residências. Continuando discorreu também sobre dificuldade 

encontrada pelo município para contratar operador de trator agrícola, tendo em 

vista o atual salário previsto para o cargo. Discorreram também sobre o assunto 

os vereadores Antônio de Pádua Guedes e Juliano Mafra Gonçalves. Em 

seguida foi concedido o uso da Tribuna, conforme Inscrição de Comunicação 

Parlamentar, do vereador Juliano Mafra Gonçalves, para falar sobre obras no 

município. Usando tribuna o vereador Juliano discorreu sobre obra referente a 

pista de caminhada iniciada no bairro Louis Ench, e sobre transtornos 

enfrentados pelos pedestres que passam pelo local. O vereador destacou que os 

cidadãos que trafegam pelo local, estão sendo obrigados a transitar junto aos 

veículos, ficando expostos a possíveis acidentes. Momento seguinte o vereador 

destacou que gostaria de verificar junto a Secretaria  Municipal de Obras da 

Prefeitura, uma forma alternativa para passagem segura dos pedestres, 

mencionando na ocasião algumas possibilidades para resolver a situação. 

Finalizando o vereador Juliano fez novo apelo para que um caminho seguro seja 

criado para passagem dos pedestres, antes que ocorra acidentes no local. 

Encerrados os trabalhos constatou-se novamente  a presença dos 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, e do Presidente Reginaldo Wanderson 

Catarino Azevedo. Constatou-se também a ausência do vereador Sebastião 

Rômulo Linhares. 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, 05 de outubro de 2022. 
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