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

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 ausência do
vereador Sebastião Rômulo Linhares e a presença dos demais vereadores. Em
seguida fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de 04 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 e redação final Emenda Aditiva nº 001/2021, de autoria do vereador
Juliano Mafra Gonçalves, ao Projeto de Lei nº 2.125/2021. Após a leitura a
Emenda foi levada ao Plenário para discussão. Neste instante o Senhor Dimas
Fernandes destacou a relevância da Emenda em discussão. 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 da Emenda 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 e o
Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim a Emenda Aditiva foi
aprovada em turno único e redação final por todos os vereadores presentes. Em
2º turno e redação final Projeto de Lei nº 2.125/2021, de autoria do Executivo
Municipal que “Cria o Programa Municipal de Acessos Rurais (Mais Acesso) do
Município de Rio Piracicaba/MG e dá outras providências”. Levado ao Plenário
para discussão o Senhor Dimas Fernandes discorreu sobre a importância do
Projeto para o produtor rural. 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 e o Presidente Reginaldo Wanderson
Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em 2º turno e redação
final por todos os vereadores presentes. Em 2º turno e redação final Projeto de
Lei nº 2.126/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal
nº 2.065 de 23 de agosto de 2007 e dá outras providencias”. 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 e o
Presidente Reginaldo Wanderson Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi
aprovado em 2º turno e redação final por todos os vereadores presentes. Em 2º
turno e redação final Projeto de Lei nº 2.127/2021, de autoria do Executivo
Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 2.134 de 19 de abril de 2010 e dá outras
providências”. 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 e o Presidente Reginaldo Wanderson
Catarino Azevedo. Assim o Projeto de Lei foi aprovado em 2º turno e redação
final por todos os vereadores presentes. Em 2º turno e redação final Projeto de
Lei nº 2.128/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Define obrigação de
pequeno valor (RPV) para os fins que especifica, no âmbito do Poder Executivo
do Município de Rio Piracicaba/MG”. Levado o Projeto 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
presentes. Momento seguinte fez-se leitura da Indicação nº 121/2021, de autoria
do vereador 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 presentes. Logo após fez-se leitura da
Indicação nº 122/2021, de autoria do vereador Juliano Mafra Gonçalves. Levada

ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar a
Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por todos os vereadores
presentes. Prosseguindo fez-se leitura da Indicação nº 123/2021, 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 presentes. Em seguida fez-se leitura da
Indicação nº 124/2021, de autoria do vereador Reginaldo Wanderson Catarino
Azevedo. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se
manifestar a Indicação foi colocada em votação sendo aprovada por todos os
vereadores presentes. Ato contínuo fez-se leitura das Indicações nºs 125 e
126/2021, de autoria do vereador Leon Fátima de Almeida. Levadas ao Plenário
para discussão o vereador Leon Almeida

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 presentes. Momento seguinte através da Moção de
Aplausos nº. 001/2021, de autoria do vereador Juliano Mafra Gonçalves, foi
homenageado o Senhor Manoel Martins Quintão, por toda dedicação,
responsabilidade e amor no serviço voluntário de cuidados com animais de rua
na cidade de Rio Piracicaba. Na ocasião o vereador Juliano Mafra discorreu
sobre seu homenageado e sobre os relevantes serviços prestados pelo mesmo.
Discorreu também sobre a importância dos cuidados com os animais de rua o
Senhor Dimas Fernandes. Logo após através da Moção de Aplausos nº.
002/2021, de autoria do vereador Anderson da Silva Tavares, realizou-se a
entrega do Certificado de Moção de Aplausos ao Senhor Jorge de Lima, por sua
atuação no serviço voluntário na área esportiva do Distrito de Conceição de
Piracicaba. Na ocasião o vereador Anderson Tavares falou sobre seu
homenageado e sobre os importantes serviços prestados pelo mesmo. Findada
as entregas dos certificados o Presidente da Câmara, Senhor Reginaldo
Wanderson, parabenizou ao Senhor Manoel e ao Senhor Jorge pelos relevantes
serviços prestados em nosso município, e agradeceu pela presença de todos.
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, 18 de agosto de 2021.
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