
 

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

 
 
 
Aos dez dias do mês de fevereiro 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 leitura da Ata da Reunião 

Extraordinária de 08 de janeiro de 2021 que levada ap Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar foi aprovada por todos os 

vereadores. Logo após fez-se leitura do Despacho nº 003/2021 e da 

corresponsdencia  de autoria do vereador Juliano Mafra Gonçalves. Em 1º turno, 

Projeto de Lei nº. 2.089/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que 

“Altera o anexo I, da Lei Municipal nº 2.171, de 11 de abril de 2011”. 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 turno único e redação final, Projeto de Lei 

nº. 2.090/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe sobre a 

revisão geral anual prevista no art. 37, x da Constituição da República de 1988 

dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Rio Piracicaba, e 

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

discussão. Não havendo quem quisesse se manifestar foi colocado em votação, 

sendo aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores. Em 

turno único e redação final, Projeto de Lei nº. 2.091/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, que “Autoriza reajuste dos vencimentos dos servidores 

públicos municipais do Poder Executivo”. Após a leitura o Projeto foi levado ao 



 

Plenário para discussão. Não havendo quem quisesse se manifestar foi colocado 

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

vereadores. Em turno único e redação final, Projeto de Lei nº. 2.092/2021, de 

autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a complementação do reajuste do 

vencimento base dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate a endemias e dá outras providências”. Após a leitura o Projeto foi 

levado ao Plenário para discussão. Não havendo quem quisesse se manifestar 

foi colocado em votação, sendo aprovado em turno único e redação final por 

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

2.093/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza abertura de crédito 

especial no orçamento de 2021 e dá outras providências”. Após a leitura o 

Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Neste momento o vereador 

Antônio de Pádua Guedes questionou sobre acolhimento das crianças pelo 

Projeto “Famílias Acolhedoras”. Em atenção o assessor especial, Senhor 

Frederico Augusto de Melo Camilo, explicou o funcionamento do Projeto. Em 

seguida o ex-vereador Tarcísio Bertoldo questionou o valor do crédito especial 

tratado no Projeto em discussão. Em resposta o Senhor Frederico informou que 

o crédito seria no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Prosseguindo a 

discussão e não havendo mais 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 001 a 

003/2021, 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 004 a 

006/2021, 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 007 a 

009/2021, de autoria do vereador Antônio de Pádua Guedes. Levadas ao 

Plenário para discussão o vereador Antônio Guedes justificou verbalmente suas 

proposições. Na ocasião discorreu sobre reclamações recebidas, com relação à 

necessidade de manutenção e melhorias nos trechos que ligam as estradas 

rurais às residências dos pequenos produtores. O vereador solicitou apoio aos 

demais vereadores e sugeriu a ciação de um Projeto de Lei a fim de autorizar o 

município a efetuar tais benfeitorias aos pequenos produtores da área rural. 

Discorreu também sobre o assunto o ex-vereador Valdeci Silva e o Presidente da 

Câmara, Senhor  Reginaldo Azevedo. Logo após o cidadão Willian Figueiredo 

usou a Tribuna  a fim de discorrer sobre estradas rurais do município. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram colocadas em votação sendo aprovadas por todos os 

vereadores. Ato contínuo fez-se leitura das Indicações nºs 010 a 012/2021, de 

autoria do vereador Sebastião Rômulo Linhares. 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 da Indicação nº 013/2021, de autoria do vereador Eraldo Pedro da 

Silva. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi colocadas em votação sendo aprovada por todos os 

vereadores. Perosseguindo fez-se leitura das Indicações nºs 014 a 016/2021, 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. Momento 

seguinte fez-se leitura das Indicações nºs 017 a 019/2021, de autoria do 

vereador Leon Fátima de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão o 

vereador Leon 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. 

Voltando a palavra o vereador Antônio Guedes discorreu sobre Indicação nº 



 

008/2021, de sua autoria. 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, 10 de fevereiro de 2021. 
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