
 

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

 
 
 
Ao primeiro dia do mês de setembro 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. Logo 

após foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a presença de 

todos. Em seguida fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de 18 de agosto 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 turno único, o veto parcial oposto pelo Prefeito Municipal ao 

Projeto de Lei Complementar nº 2.124/2021. Após a leitura o veto foi levado ao 

Plenário para discussão, e não havendo quem quisesse se manifestar fez-se a 

chamada nominal para votação dos Senhores vereadores. Responderam “Não” 

ao veto 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 veto 

parcial  ao Projeto de Lei nº 2.124/2021 foi rejeitado em turno único por todos os 

vereadores. Em turno único e redação final Projeto de Lei nº 2.129/2021, de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal n° 2.391 de 01 de 

março de 2019, que Dispõe sobre critérios de concessão do adicional de 

insalubridade, de periculosidade e de atividades penosas, aos servidores do 

município de Rio Piracicaba”. Após a leitura o Projeto foi levado ao plenário para 

discussão, e 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 turno único e redação final Projeto de Lei nº 

2.130/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal nº. 

2.133 de 09 de abril de 2010 – Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimento dos Servidores do Magistério do Município de Rio Piracicaba”. Após 

a leitura o Projeto foi levado ao plenário para discussão, e 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. Ato contínuo fez-se leitura 

da Indicação nº 127/2021, 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. 

Momento seguinte através da Moção de Aplausos nº. 003/2021, de autoria do 

vereador Antônio de Pádua Guedes, foi homenageado o Senhor Geraldo Afonso 

Roma, por sua atuação no serviço voluntário na comunidade de Gomes de Melo, 

atendendo com dedicação e zelo, às necessidades de sua comunidade. Na 

ocasião o vereador Antônio Guedes discorreu sobre seu homenageado e sobre 

os relevantes serviços prestados pelo mesmo. Logo após através da Moção de 

Aplausos nº. 005/2021, de autoria do vereador Leon Fátima de Almeida, 

realizou-se a entrega do Certificado de Moção de Aplausos à Senhora Isabel 

Ferreira Quintão da Silva, moradora do Bairro Bicas, que ao longo dos anos vem 

contribuindo de forma intensa, com a melhoria de vida das pessoas de seu 

bairro, e de outras localidades.  Anteriormente à entrega da homenagem o 

vereador Leon Almeida discorreu sobre sua homenageada e sobre os 

importantes serviços prestados pela mesma. Findada as entregas dos 

certificados o Presidente da Câmara, Senhor Reginaldo Wanderson, 

parabenizou ao Senhor Geraldo Roma e à Senhora Isabel Ferreira pelos 

valiosos serviços prestados em nosso município, e agradeceu a todos pela 

presença. 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, 01 de setembro de 2021. 
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