
 

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

 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 14 de setembro de 2022, que levada ao Plenário para 

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

os vereadores. Em segundo turno e redação final Projeto de Lei Complementar 

nº 2.229/2022, de autoria do Executivo municipal, que “altera a Lei nº 2.042 de 

14 de dezembro de dois mil e seis 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, Leon Fátima de Almeida, 

Sebastião Rômulo Linhares e o Presidente Reginaldo Wanderson Catarino 

Azevedo. Responderam “Não” à aprovação do Projeto os vereadores Eraldo 

Pedro da Silva e Juliano Mafra Gonçalves. Assim, o Projeto de Lei foi aprovado 

em segundo turno e redação final com sete votos favoráveis e dois votos 

contrários. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna, conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar, do vereador Juliano Mafra Gonçalves, para falar 

sobre a Cemig. Antes de dar início ao discurso, o vereador promoveu entrega, 

aos demais parlamentares, de cópias do estatuto da rádio comunitária Piracicaba 

FM. O vereador informou que a distribuição do documento foi solicitada pelo 

presidente da citada rádio, Senhor Airton José Duarte, conforme informara na 

reunião ordinária de quatorze de setembro do corrente. Ato contínuo, Juliano 

Mafra discorreu acerca de problemas na prestação de serviços por parte da 

Cemig em Rio Piracicaba mencionando sobre as constantes quedas de energia 

por longos períodos e em vários pontos da cidade. Ele pediu união de esforços 

dos demais vereadores com o objetivo de encontrar uma solução, tendo em vista 



 

que com a proximidade do período de chuvas aumenta-se a possibilidade de 

agravar as ausências no fornecimento de energia em todo o município. Na 

ocasião, o vereador Leon Almeida questionou a razão das falhas na distribuição 

elétrica e Juliano atribuiu à falta de manutenção nas redes, alegando que a 

quaisquer sinais de chuvas sempre falta energia em diversos locais da cidade, 

especialmente nas localidades rurais, chegando a ficar sem energia por dias 

consecutivos. Ato contínuo, o presidente Reginaldo Wanderson e o vereador 

Antônio Guedes  também criticaram a prestação dos serviços da Cemig. A 

seguir, o vereador Antônio Guedes pediu licença para falar dos problemas 

relacionados ao transporte intermunicipal realizado pela empresa Enscon 

Viação. Ele destacou que apesar de uma comissão da Câmara ter ido ao DER 

solicitar fiscalização e providências, os problemas ainda persistem. O presidente 

Reginaldo Wanderson também destacou que as falhas no transporte público 

aumentaram, tendo em vista que a Enscon cortou três horários de ônibus que 

atendiam ao distrito de Padre Pinto - Caxambu. Ato contínuo, o vereador Leon 

Almeida manifestou ser mais viável optar pelo diálogo junto à Enscon, ao invés 

de acionar a Justiça, e, em resposta, o vereador Juliano disse acreditar no poder 

do protesto e sugeriu impedir a circulação dos ônibus da empresa dentro do 

município. Prosseguindo, o vereador Antônio Guedes propôs a apresentação de 

denúncia ao Ministério Público. Na oportunidade, o vereador Anderson Tavares 

informou que os horários dos coletivos que atendem aos trabalhadores da 

Arcelor continuam circulando com superlotação. Finalizando, os vereadores 

Juliano Mafra e Sebastião Rômulo manifestaram disposição para adotarem as 

medidas necessárias para solucionar o impasse envolvendo a Enscon Viação. 

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, 21 de setembro de 2022. 
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