
 

    ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2022, às 10 horas, reuniram-se os 

Senhores Vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, em Reunião 

Extraordinária, 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 fez-se leitura do 

Requrimento nº 11.408/2022, de autoria do Deputado Estadual, Exelentíssimo 

Senhor Gustavo Santana, solicitando manifestação de pesar pelo falecimento do 

Senhor Moacir Bruzzi Felipe, ex-prefeito da cidade de Rio Piracicaba. Em 2º 

turno e redação final Projeto de Lei nº 2.191/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, que Concede gratificação a servidor que especifica e dá outras 

providências. Levado ao Plenário para discussão e não havendo  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 

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”. Levado ao Plenário para discussão o vereador Juliano Mafra 

Gonçalves  manifestou seu voto contrário ao Projeto de Lei, e destacou que 

assim como o vereador Eraldo Pedro, não eram contrários à contrução de casas 

para a população, mas sim de contratar empréstimo de quase 10 milhões de 

reais, tendo saldo financeiro suficiente em caixa do município. 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. Responderam “Não” à aprovação do Projeto os vereadores Eraldo 

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

em 2º turno e redação final por 7 votos favoráveis a 2 votos contrários. 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, 28 de junho de 2022. 
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