
 

         ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 

 
 
 
Aos quatorze dias do mês de abril de 2021, 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 fez-se leitura da Ata da 

Reunião Ordinária de 10 de março de 2021. Levada ao Plenário para discussão 

e não havendo quem quisesse se manifestar a Ata foi colocada em votação, 

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

Reunião Extraordinária de 09 de abril de 2021. Levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata foi colocada em 

votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Em 2º turno e redação final 

Projeto de Lei nº 2.097/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – 

COMDE, vinculado à Secretaria Municipal de Administração”. Levado ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar 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 2.098/2021, de 

autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal 

de Desenvolvimento Econômico – FMDE, e dá outras providencias”. Levado ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto 

foi colocado em votação, sendo aprovado em 2º turno e redação final por todos 

os vereadores. Em turno único e redação final Emenda Modificativa nº. 

001/2021, ao Projeto de Lei 2.099/2021, de autoria dos vereadores Antônio de 

Pádua Guedes e Juliano Mafra Gonçalves. Após a leitura a Emenda foi levada 

ao Plenário para discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

colocada em votação, sendo aprovada em  turno único e redação final por todos 

os vereadores. Em turno único e redação final Emenda Aditiva nº. 001/2021, ao 

Projeto de Lei 2.099/2021, de autoria dos vereadores Antônio de Pádua Guedes 



 

e Juliano Mafra Gonçalves. Após a leitura a Emenda foi levada ao Plenário para 

discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar foi colocada em 

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

vereadores. Em turno único e redação final Emenda Aditiva nº. 002/2021, ao 

Projeto de Lei 2.099/2021, de autoria dos vereadores Antônio de Pádua Guedes 

e Juliano Mafra Gonçalves. Após a leitura a Emenda foi levada ao Plenário para 

discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar foi colocada em 

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

vereadores. Em turno único e redação final Emenda Aditiva nº. 003/2021, ao 

Projeto de Lei 2.099/2021, de autoria dos vereadores Antônio de Pádua Guedes 

e Juliano Mafra Gonçalves. Após a leitura a Emenda foi levada ao Plenário para 

discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar foi colocada em 

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

vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 2.099/2021, do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, Cria o 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo – 

FUMTUR do município de Rio Piracicaba/MG e dá outras providencias”. Levado 

ao Plenário para discussão e  não havendo quem quisesse se manifestar o 

Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em 2º turno e redação final 

turno por todos os vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 

2.102/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a alteração da 

Lei Municipal nº 2.486, de 17 de novembro de 2020”. 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. Momento seguinte fez-se leitura das Indicações 

nºs 050 a 052/2021, de autoria do vereador Anderson da Silva Tavares. Levadas 

ao Plenário para discussão o vereador Anderson justificou verbalmente suas 



 

proposições. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por 

todos os vereadores. Continuando fez-se leitura das Indicações nºs 053 a 

055/2021, de autoria do vereador Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. 

Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar as Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por 

todos os vereadores. Logo após fez-se leitura das Indicações nºs 056 a 

058/2021, de autoria do vereador Antônio Augusto Bueno Mafra. Levadas ao 

Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos os 

vereadores. Ato contínuo fez-se leitura das Indicações nºs 059 e 060/2021, de 

autoria do vereador Juliano Mafra Gonçalves. Levadas ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram 

colocadas em votação sendo aprovadas por todos os vereadores. Em seguida 

fez-se leitura das Indicações nºs 061 a 063/2021, de autoria da vereadora 

Dirlene Aparecida Tomaz. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram colocadas em votação sendo 

aprovadas por todos os vereadores. Momento seguinte fez-se leitura das 

Indicações nºs 064 a 066/2021, de autoria do vereador Antônio de Pádua 

Guedes. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Antônio Guedes 

justificou verbalmente suas proposições. Prosseguindo a discussão e não 

havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram colocadas em 

votação sendo aprovadas por todos os vereadores. Continuando fez-se leitura da 

Indicação nº 067/2021, 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 ao vereador Anderson da Silva 

Tavares, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, para falar sobre 

combate a fome no período da pandemia.  Usando a tribuna o vereador 

Anderson discorreu sobre dificuldades enfrentadas pela população em função da  

pandemia, especialmente na atual realidade onde houve a prorrogação da “onda 

roxa” e redução no valor do auxílio emergencial garantido pelo Governo Federal. 



 

Continuando destacou que cidades vizinhas como Joao Monlevade e Nova Era 

haviam ampliado o numero de cestas básicas distribuidas a população. Diante 

do exposto o vereador informou que estava solicitando ao Executivo Municipal a 

doação de cestas básica aos alunos da rede pública Municipal e também aos 

alunos da rede pública Estadual que se enquadram nos critérios sócios 

econômicos estabelecidos pela Secretaria de Assistência Social, a fim de ajudar 

às familias nesse período difícil. Finalizando o vereador Anderson convidou aos 

colegas parlamenteres a também assinar o pedido a ser encaminhado ao 

Prefeito Municipal. Na ocasião discorreu sobre o assunto o vereador 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, 14 de abril de 2021. 
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