
 

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

 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de julho 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 Antônio de Pádua Guedes e presença dos demais vereadores. Em 

seguida fez-se leitura da Ata da Reunião Ordinária de 07 de julho 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 

presentes. Em 2º turno e redação final Projeto de Lei nº 2.120/2021, de autoria 

do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 2.494 de 23 de dezembro 

de 2020 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,  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 presentes. Em 2º turno e redação final Projeto de 

Lei nº 2.121/2021, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder 

Executivo a realizar concessão de uso de bem público municipal em favor da 

empresa Marcenaria e Serraria Caxambu Ltda”. Levado ao Plenário para 

discussão, o Senhor Dimas Fernandes discorreu sobre importância da 

proposição. 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,  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 

presentes. Em 1º turno Projeto de Lei nº 2.124/2021, de autoria do Executivo 

Municipal que “Revoga o artigo 36 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 

nº 1.953/2003 e altera o art. 4º da Lei Municipal nº 1.886/2000 e dá outras 

providencias”. 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,  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 presentes. Em seguida fez-se leitura do 

Requerimento nº 005/2021, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar o Requerimento foi colocado em votação sendo aprovado 

por todos os vereadores presentes. Prosseguindo fez-se leitura das Indicações 

nºs 111 e 112/2021, de autoria dos vereadores Antônio de Pádua Guedes e 

Leon Fátima de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo 

quem quisesse se manifestar as Indicações foram colocadas em votação sendo 

aprovadas por todos os vereadores presentes. Em seguida fez-se leitura das 

Indicações nºs 113 e 114/2021, 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 presentes. Continuando fez-se leitura da Indicação nº 

115/2021, 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. 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, 21 de julho de 2021. 
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