
 

    ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 
 
 
Aos vinte e dois 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 08 de junho de 2022, que levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos 

os vereadores. Logo após fez-se leitura da correspondencia recebida da 

empresa Lopes e Filhos. Na ocasião manifestaram-se sobre o assunto os 

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

Almeida e o Presidente da Câmara, Senhor Reginaldo Wanderson, o qual 

acordou em designar uma comissão para tratar sobre os serviços de transporte 

prestado pela citada empresa, junto ao DER/MG. Em 2º turno e redação final 

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. 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 nº 2.191/2022, de autoria do Executivo Municipal, que Concede 

gratificação a servidor que especifica e dá outras providências. Após a leitura o 

Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste instante o Senhor Tarcício 

Bertoldo questionou quem seria o servidor ou servidora beneficiado (a) com a 

gratificação prevista no presente Projeto de Lei. Em atenção o assessor especial 

da Câmara, Senhor Frederico Augusto de Melo Camilo, informou que receberá a 

gratificação o farmaceutico que for designado como Diretor Responsável Técnico 



 

do Programa Farmácia de Todos. Na oportunidade discorreu sobre a Resolução 

Estadual nº 5.920/2017,  que estabelece normas gerais para concessão e 

execução do incentivo financeiro para custeio da Farmácia de Todos. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manisfestar o 

Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por todos os 

vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 2.198/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, que “Autoriza o Município de Rio Piracicaba/MG a contratar com o 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, Operações de Crédito 

com outorga de garantia e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi 

levado ao Plenário para discussão. Neste instante o vereador Antônio Guedes 

discorreu sobre importancia do Projeto e destacou necessidade de beneficiar 

também moradores da zona rural, onde também existem várias pessoas 

enfrentando dificuldades. Na oportunidade pediu apoio  e empenho aos colegas 

vereadores junto ao Executivo Municipal, a fim de que seja encaminhado a esta 

Casa, Projeto de Lei para possibitar a realização de benfeitorias nos trechos de 

acesso às residencias rurais. Assumindo a palavra o vereador Eraldo Pedro da 

Silva solicitou adiamento de discussão do Projeto a fim de obter maiores 

esclarecimentos junto ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social. Em atenção ao pedido do vereador, o Presidente da 

Câmara suspendeu a sessão, para sua fomalização. Reaberta a sessão o 

assessor especial, Senhor Frederico Augusto, explicou aos presentes que de 

acordo com o art. 133 E, do Regimento Interno da Câmara, o presente Projeto 

não poderia ter sua discussão adiada, uma vez que tramitava em regime de 

urgência. Ato contínuo o Senhor Tarcísio Bertoldo discorreu sobre o Projeto 

destacando a importancia do mesmo. Continunado ponderou sobre eventos 

realizados pela administração e superávit na arrecadação municipal neste 1º 

quadrimestre, ressaltando a necessidade de saber administrar a fim de evitar 

gastos desnecessários. Assumindo a palavra a líder de governo, vereadora 

Dirlene Aparecida Tomaz, explicou o motivo pelo qual o Prefeito Municipal havia 

optado por utilizar a linha de crédito oferecida pelo BDMG. Prosseguindo 

discorreu sobre obras em andamento na cidade, destacando o bom trabalho da 

atual administração. Em atenção ao pedido do vereador Antônio Guedes a 



 

Senhora Dirlene afirmou que o Prefeito Municipal já havia solicitado ao 

procurador do município que fizesse as alterações necessárias, e em breve o 

Projeto chegará à Câmara para apreciação. Ainda se manifestaram o vereador 

Anderson Tavares, o qual destacou melhoria no saldo financeiro do município e 

obras realizadas na cidade, e o Senhor Tarcísio Bertoldo que finalizando 

agradeceu à lider de governo pelos esclarecimentos, e ponderou sobre 

importancia de evitar o pagarmento de juros desnecessários. Prosseguindo a 

discussão e não havendo mais 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,  Leon Fátima de Almeida, 

Sebastião Rômulo Linhares e o Presidente Reginaldo Wanderson Catarino 

Azevedo. Absteram-se da votação os vereadores Eraldo Pedro da Silva e Juliano 

Mafra Gonçalves. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em 1º turno por 7 (sete) 

votos favoráveis a 2 (duas) abstenções. Em 1º turno Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica Municipal nº 01/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que “Dá 

nova redação à Lei Orgânica do município de Rio Piracicaba e outras 

providências”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. 

Não havendo mais 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 Emenda foi 

aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura das 

Indicações nºs 028 e 029/2022, de autoria do vereador Anderson da Silva 

Tavares. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manisfestar as Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por 

todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura da Indicação nº 030/2022, de 

autoria do vereador Antônio de Pádua Guedes. Levada ao Plenário para 

discussão o vereador Antônio Guedes justificou verbalmente sua proposição e 

destacou a necessidade de ampliação dos cemitérios localizados no centro da 



 

cidade e no bairro Bicas. Discorreu também sobre a citada necessidade o 

vereador Leon Almeida e a vereadora Dirlene Tomaz, a qual informou que o 

Prefeito Municipal já está tomando providencias para promover as ampliações 

dos aludidos cemitérios. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem 

quisesse se manifestar a Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por 

todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 031/2022, de 

autoria do vereador Antônio Augusto Bueno Mafra. Levada ao Plenário para 

discussão o vereador Anderson Tavares parabenizou ao vereador Antônio 

Augusto pela Indicação apresentada. Prosseguindo a discussão e não havendo 

mais quem quisesse se manisfestar, a Indicação foi colocada em votação sendo 

aprovada por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se leitura do 

Requerimento nº 029/2022, de autoria do Senhor Milton Antônio Soares, para 

uso da Tribuna Popular a fim de discorrer sobre condições de acesso à sua 

propriedade, localizada na comunidade Vilela. Usando a Tribuna o Senhor Milton 

relatou as dificuldades enfrentadas para locomoção no trecho de acesso à sua 

residencia, e pediu solução para o problema. Na ocasião discorreram sobre o 

assunto os vereadores Antônio Guedes, Juliano Mafra, Sebastião Rômulo, Leon 

Almeida e o Presidente Reginaldo Wanderson, o qual se comprometeu a levar a 

solicitação até o setor municipal responsável. 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, 22 de junho de 2022. 
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