
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 
 
 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 10 

de novembro 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 2.144/2021, 

de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a Alteração da Lei 

Municipal nº 2.486 de 17 de novembro de 2020”. 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 2º turno e redação final por 

todos os vereadores. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 2.146/2021, 

de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal que “Altera o Anexo III da Lei 

nº 2.171, de 11 de abril de 2011”. 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 2º turno e redação final por todos os vereadores. Em 1º turno 

Projeto de Lei nº 2.147/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre a criação, constituição e funcionamento do Fundo Municipal de Esporte e 



Lazer- FUMEL”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. 

Não havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação 

sendo aprovado em 1º turno por todos os vereadores. Em 1º turno Projeto de Lei 

nº 2.149/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre o Código 

Tributário do Município de Rio Piracicaba”. Após a leitura o Projeto foi levado ao 

Plenário para discussão. Neste instante o vereador Juliano Mafra Gonçalves 

solicitou adiamento de discussão do Projeto a fim de melhor analisá-lo. Diante do 

pedido o Presidente da Câmara suspendeu a sessão para que fosse elaborado o 

Requerimento do vereador. Reaberta a sessão fez-se leitura do Requerimento nº 

009/2021. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar o Requerimento foi colocado em votação sendo aprovado por todos 

os vereadores. Em 1º turno Projeto de Resolução nº 496/2021, de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara que “Fixa calendário de Reuniões Ordinárias da 

Câmara Municipal de Rio Piracicaba para a sessão Legislativa Ordinária de 

2022”. Após a leitura o Projeto foi levado ao Plenário para discussão. Não 

havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação sendo 

aprovado 1º turno por todos os vereadores. Ato contínuo fez-se leitura da 

Indicação nº 146/2021, de autoria do vereador Antõnio de Pádua Guedes e Leon 

Fátima de Almeida. 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 fez-se leitura da Indicação nº 147/2021, de 

autoria do vereador Anderson da Silva Tavares. Levada ao Plenário para 

discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi colocada 

em votação sendo aprovada por todos os vereadores. Logo após foi concedido o 

uso da Tribuna ao vereador Antônio de Pádua Guedes, conforme Inscrição de 

Comunicação Parlamentar, para falar sobre saúde, Lei Orgânica Municipal e 

Regimento Interno da Câmara. Usando a tribuna o vereador Antônio Guedes 

discorreu sobre as diversas dificuldades enfrentadas na área de saúde o que 

acaba gerando muitas reclamações por parte da população. Discorreu também 

sobre a ponte localizada no bairro Bicas a qual não comporta de forma segura a 

travessia de caminhões de maior porte, destacando que a empresa Vale deveria 

investir em benfeitorias na cidade, uma vez que a mesma também utiliza de sua 



infraestrutura. Neste instante discorreu sobre assuntos relacionados à saúde o 

Senhor Ralph. Voltando a palavra o vereador Antônio Guedes finalizou dizendo 

que havia encaminhado à Comissão Especial responsável por acompanhar os 

trabalhos de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal e do Regimento 

Interno da Câmara, algumas sugestões para as aludidas matérias. Em seguida o 

Presidente da Câmara convidou o Senhor Adriano Grigorini, profissional 

responsável pela execução dos serviços de revisão e atualização da Lei 

Orgânica Municipal e do Regimento Interno para fazer o uso da palavra. Usando 

a Tribuna o Senhor Adriano discorreu sobre a segunda reunião realizada na 

presente data com a Comissão Especial, e fez leitura da Ata da mesma para 

conhecimento dos presentes. Finalizada a leitura o Senhor Adriano colocou-se a 

disposição dos presentes para quaisquer esclarecimentos e recebimento de 

sugestões. Logo após o Presidente da Câmara agaredeceu ao mesmo pela 

participação. Na ocasião o vereador Antônio Guedes questionou qual seria a 

data da próxima reunião com a Comissão especial. Voltando a palavra o Senhor 

Adriano disse que a reunião será no dia 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista 

o recesso parlamentar no mês de janeiro. Finalizando sugeriu a realização de 

audiência pública em momento oportuno para debate das matérias, e novamente 

se colocou a disposição para os esclarecimentos necessários e recebimento de 

sugestões. 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, 24 de novembro de 2021. 
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