
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 
 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de março 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 presença de todos. Em seguida, foi realizada leitura da Ata da 

Reunião Ordinária de 09 de março de 2022, que levada ao Plenário para 

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

os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 2.179/2022, de 

autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o ingresso do Município de Rio 

Piracicaba/MG no consórcio público para defesa e revitalização do rio Doce e 

autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências”. Após a leitura o 

Projeto foi levado ao Plenário para discussão. 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 turno único e redação 

final por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 2.180/2022, de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 2.564, de 11 de 

Fevereiro de 2022, e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi levado 

ao Plenário para discussão. 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 1º turno por todos os 

vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei nº 2.181/2022, de autoria do vereador 



 

Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo que “Institui o programa Morar com 

Dignidade no âmbito do Município de Rio Piracicaba-MG, e dá outras 

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

Neste instante o vereador Anderson da Silva Tavares parabenizou ao Presidente 

Reginaldo Wanderson pelo Projeto apresentado e discorreu sobre importância 

do mesmo. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em 1º turno por 

todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da Indicação nº 011/2022, de 

autoria do vereador Sebastião Rômulo Linhares. Levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi colocada 

em votação sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida foi concedido 

o uso da Tribuna à vereadora Dirlene Aparecida Tomaz, conforme inscrição de 

Comunicação Parlamentar, para falar sobre a COPASA e sobre a cerimônia de 

agradecimento aos voluntários da enchente. Usando a Tribuna a vereadora 

discorreu sobre a ação civil pública movida pelo Prefeito Municipal contra a 

COPASA devido às diversas falhas da mesma na prestação dos serviços. 

Prosseguindo falou sobre a reunião realizada com a citada empresa para 

cobranças de melhorias e informou sobre serviços que estão sendo realizados, e 

sobre as benfeitorias programadas para serem executadas na cidade, tais como 

substituição de tubulação, contrução de novos pontos de distribuição de água 

etc. Em seguida a vereadora Dirlene agradeceu ao Prefeito Municipal, à vice-

prefeita e à Secretaria de Desenvolvimento Social pela iniciativa na entrega de 

homenagens às pessoas que ajudaram na ocasião da enchente. A vereadora 

desculpou-se com as pessoas que porventura não tiveram o nome citado no 

evento, uma vez que inúmeras foram as pessoas que ajudaram. Finalizando 

discorreu sobre o pagamento do auxílio financeiro “Recomeço” concedido às 

vítimas de enchente. Na ocasião explicou que o auxílio está sendo pago 

incialmente às pessoas que tiveram perda total, e posteriormente será pago às 

demais pessoas que se encaixam nos critérios estabelecidos em lei. Logo após 

foi concedido o uso da Tribuna ao vereador Juliano Mafra Gonçalves, conforme 

inscrição de Comunicação Parlamentar, para falar sobre estrada rural e Projeto 

“Recomeço”. Usando a Tribuna o vereador discorreu sobre as dúvidas da 



 

população com relação aos critérios utilizados para pagamento do auxílio 

financeiro. Diante disto pediu que fosse encaminhado um convite à Secretária de 

Desenvolvimento Social, para participar da próxima reunião ordinária, a fim de 

prestar esclarecimentos à população. Continuando discorreu também sobre 

qualidade das estradas vicinais e dificuldades enfrentadas pela população diante 

da atual situação das mesmas. Após o exposto o vereador solicitou o envio de 

correspondencia à Secretaria Municipal de Obras, a fim de relatar os locais alvo 

de reclamações pela população rural.  Discorreu também sobre o assunto o 

Presidente Reginaldo Wanderson e os vereadores Anderson Tavares e Antônio 

de Pádua Guedes. 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, 23 de março de 2022. 
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