
 

         ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 

 
 
 
Aos vinte e oito 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 14 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. Continuando fez-se leitura do Despacho nº 

005/2021 e, logo após do Ofício nº 226/2021 de autoria do Executivo Municpal. 

Momento seguinte fez-se leitura das Indicações nºs 068 a 070/2021, de autoria 

do vereador Anderson da Silva Tavares. Levadas ao Plenário para discussão e 

não havendo quem quisesse se manifestar as Indicações foram colocadas em 

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

das Indicações nºs 071 e 072/2021, de autoria do vereador Eraldo Pedro da 

Silva. 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 da Indicação nº 073/2021, de 

autoria dos vereadores Sebastião Rômulo Linhares e Antônio de Pádua Guedes. 

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 das Indicações nºs 074 e 075/2021, de autoria dos 

vereadores Antônio de Pádua Guedes, Antônio Augusto Bueno Mafra e Eraldo 

Pedro da Silva. Levadas ao Plenário para discussão o vereador Antônio  Guedes 

justificou verbalmente as proposições. Prosseguindo a discussão e  não havendo 

mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram colocadas em votação 

sendo aprovadas por todos os vereadores. Logo após fez-se leitura das 

Indicações nºs 076 e 077/2021, 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 078 a 

080/2021, 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. Continuando fez-se leitura das Indicações nºs 081 a 083/2021, 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. Em seguida foi concedido o uso da Tribuna ao vereador Anderson 

da Silva Tavares, conforme Inscrição de Comunicação Parlamentar, para falar 

sobre respostas do Executivo Municipal às sua Indicações.  Usando a tribuna o 

vereador Anderson discorreu sobre visita realizada pelo Prefeito e vice-Prefeita 

Municipal ao Distrito de Conceição de Piracicaba. Logo após citou pedidos de 

sua autoria para o aludido Distrito, que foram deferidos pelo Prefeito Municipal, 

tais como a contrução de uma UMEI, a contrução de um velório e a 

pavimentação asfáltica do Distrito de Conceição de Piracicaba à Rio Piracicaba 

(via fidalgo). O vereador destacou que pela primeira vez o citado Distrito será 

beneficiado com obra tão relevante já no primeiro ano de mandato do Prefeito. 

Finalizando ressaltou seu agradecimento ao Prefeito Municipal pela atenção e 

carinho para com a comunidade. 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 abril de 2021. 
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