
 

    ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. 
 
 

 
Aos vinte dias do mês de julho 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 06 de julho de 2022, que levada ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos os vereadores. 

Prosseguindo fez-se a leitura do Ofício nº 067/2022, encaminhado Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social, e resposta ao mesmo. Logo após fez-se a 

leitura do Ofício nº 068/2022, encaminhado ao Prefeito Municipal, e resposta ao 

mesmo. Após a leitura discorreram sobre a ausencia no pagamento aos 

comerciantes da cidade do valor relacionado ao auxílio “Recomeço” os 

vereadores, Juliano Mafra Gonçalves, Antônio de Pádua Guedes, Leon Fátima 

de Almeida e o Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Também se 

manifestaram o Presidente da Associação Comercial,  Industrial, Agropecuária e 

de Prestação de Serviços de Rio Piracicaba – ACIARP, Senhor Afonso Carlos 

Moura Alves, o assessor especial da Câmara, Senhor Frederico Augusto de 

Melo Camilo e o Senhor Tarcísio Bertoldo. Em 2º turno e redação final Projeto de 

Lei nº 2.200/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o abrigo 

institucional para crianças e adolescentes em situação de risco social, 

denominado Casa-Lar e dá outras providências”. Levado ao Plenário para 

discussão o Senhor Tarcício Bertoldo questionou sobre a pré-existência de 

Projeto na cidade denominado Casa-Lar, tendo em vista que em consulta ao 

portal da transparência do município, percebeu que já existe empenhos de 

despesas com a Casa-Lar. O Senhor Tarcísio manifestou sua surpresa com o 

fato, uma vez que o Projeto que cria a Casa-Lar encontra-se ainda em 

tramitação, e solicitou aos vereadores que verificassem o assunto e tomassem 

as providencias cabíveis. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manisfestar 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 Complementar nº 2.202/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Altera a Lei Municipal nº. 2.133, de 09 de abril de 2010, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Magistério do 

Município de Rio Piracicaba”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manisfestar 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 nº 2.206/2022, de 

autoria do vereador Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo, que “Institui no 

calendário oficial do Município de Rio Piracicaba/MG o Dia Municipal do 

Quilombola, e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Não havendo quem quisesse se manisfestar o Projeto 

foi colocado em votação, sendo aprovado em 1º turno por todos os vereadores. 

Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 2.205/2022, de autoria do 

vereador Anderson da Silva Tavares, que “Denomina Praça de Estacionamento 

Antônio José Cota”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para 

discussão. Neste momento o vereador Anderson Tavares solicitou a leitura do 

histórico de vida do Senhor Antônio José Cota. Após a leitura o vereador 

Anderson ressaltou sua satisfação em realizar uma justa e merecida 

homenagem ao Senhor Antônio José Cota, e enfatizou as diversas realizações 

do mesmo na cidade e região. Na oportunidade agradeceu ao Prefeito Municipal, 

Senhor Augusto Henrique da Silva, pela licitação da obra referente ao velório 

municipal do Distrito de Conceição de Piracicaba. Prosseguindo a discussão e 

não havendo mais quem quisesse se manisfestar o Projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado em turno único e redação final por todos os 

vereadores. Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 034/2022, de autoria do 

vereador Eraldo Pedro da Silva. Levada ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manisfestar a Indicação foi colocada em votação 



 

sendo aprovada por todos os vereadores. Prosseguindo fez-se leitura da 

Indicação nº 036/2022, de autoria do vereador Sebastião Rômulo Linhares. 

Levada ao Plenário para discussão discorreram sobre o assunto os vereadores 

Leon Almeida, Sebastião Rômulo, Juliano Mafra, Antônio Guedes e o assessor 

especial da Câmara, Senhor Frederico Augusto. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar a Indicação foi colocada em votação 

sendo aprovada por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura da Indicação 

nº 037/2022, de autoria do vereador Juliano Mafra Gonçalves. Levada ao 

Plenário para discussão o vereador Juliano Mafra 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. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 038/2022, de autoria do 

vereador Antônio de Pádua Guedes. Levada ao Plenário para discussão o 

vereador Antônio Guedes 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. 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 julho de 2022. 
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