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Aviso de Retificação do Extrato de Contrato do Pregão

Presencial nº 004/2020 ERRATA

Na publicação do Jornal Gazeta e Jornal e-DOLM do dia 29 de Maio de
2020, pág.03 e 01 respectivamente, onde se lê: Valor Estimado para o
período 2020 a 2021 de R$ 256.000,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil

reais) perfazendo o valor mensal de R$ 21.333,33  (Vinte e um mil trezentos

e trinta e três reais e trinta e três centavos). Leia-se: Valor Estimado para o
período 2020 a 2021 de R$ 252.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil

reais) perfazendo o valor mensal de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais).
Permanecendo os demais dizeres inalterados.

ATA

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. A Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia dezenove de maio de dois mil e
vinte, terça-feira, às oito horas, na Casa da Cultura Abdala Mameri, situada na Rua Coronel
José Ferreira Alves, número 1.098, nesta cidade. O presidente da Câmara, Vereador Wesley
Marcos Lucas de Mendonça, solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA
CHAMADA- Responderam os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB- primeira secretária,
Cláudio Coelho Pereira/SD, Douglas Vieira Rodrigues Tosta/PP, Jander Souza Patrocínio/PSB,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/REPUBLICANOS, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha/PSB,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wanderlei Inácio/PROS, Wellington Resende da Silva/PL, Wesley
Marcos Lucas de Mendonça/PATRIOTA - presidente. Então o presidente, invocando a proteção
de Deus e em nome do povo araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou a primeira
secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e das correspondências recebidas.
II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada
no dia doze de maio de dois mil e vinte. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS-
Primeiramente, o presidente comunicou ao plenário que os Decretos Legislativos n.s 1.059,
1.060, 1.061, 1.062 e 1.063, de 12 de maio de 2020, foram publicados na edição n. 220 do
Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal. Ofícios enviados pelo prefeito do Município:
a) n. 604/2020, em resposta ao requerimento n. 194/2020, do Vereador Giulliano Sousa
Rodrigues; b) n.s 597 e 606/2020, encaminhando os saldos bancários referentes aos períodos
de quatro a oito e de onze a quinze de maio do corrente; c) n. 612/2020, encaminhando o
projeto de lei complementar n. 004/2020, que “Dispõe sobre a implantação de unidades
habitacionais de caráter provisório no Município de Araguari, dando outras providências.”
Ofícios enviados pela Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado e pelos Vereadores Lúcio Flávio
Rodrigues da Cunha, Luiz Antônio de Oliveira, Warley Ferreira de Morais, comunicando
respectivas filiações no Partido Social Brasileiro- PSB. Ofícios enviados pelos Vereadores
Carlos Antônio de Brito Machado e Wellington Resende da Silva, comunicando respectivas
filiações no Partido Liberal - PL. Ofício enviado pelo Vereador Wanderlei Inácio, comunicando
sua filiação no Partido Republicano da Ordem Social - PROS. Ofício enviado pelo Vereador
Wesley Marcos Lucas de Mendonça, comunicando sua filiação no Partido Patriota. Ofícios
enviados pelo Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto, comunicando sua filiação no
Partido Republicano e justificando sua ausência na sessão ordinária da Câmara, realizada no
dia doze de maio do corrente. Então, foi comunicado ao plenário que a Mesa da Câmara, para
os fins do disposto no inciso X, do art. 40, do Regimento Interno da Câmara, combinado com
o § 1°, da Lei n. 5.806/2016, acatou a justificativa e deferiu o pedido, considerando que o
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto apresentou atestado firmado pelo doutor Rafael
Sousa Passos (CRO-MG 30.556). IV- LEITURA DE PARECERES- Os presidentes das comissões
permanentes a seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos
em tramitação, conforme disposto no art. 79 do Regimento Interno. A Comissão Permanente
de Legislação e Justiça emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei n. 048/2020 (Município
receber doações em decorrência da Covid-19). A Comissão Permanente de Serviços Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos de lei n. 048/2020 e de lei complementar n. 003/2020 (altera inciso
V do parágrafo único do art. 49 e o parágrafo único do art. 51, da Lei Complementar n. 034/
2004- PDU); nestes pareceres o Vereador Leonardo Rodrigues da Silva assinou em substituição
ao Vereador Levi de Almeida Siqueira (ausente). A Comissão Permanente de Finanças,

Orçamento e Tomada de Contas emitiu pareceres pela aprovação: a) da mensagem modificativa
enviada pelo prefeito (ofício 1.657/2019) ao projeto de lei n. 047/2019 (cria abono salarial
mensal para técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal); b) do projeto de lei n. 038/
2020 (altera Lei n. 6.021/2018- verba indenizatória em razão de atividade inerente ao exercício
do mandato parlamentar); neste parecer, o Vereador Wellington Resende da Silva e Wanderlei
Inácio assinaram em substituição respectivamente aos Vereadores Warley Ferreira de Morais
(membro da Mesa da Câmara) e Dhiosney de Andrade (ausente); c) projeto de lei n. 048/2020;
d) projeto de lei complementar n. 007/2019 (Regime Jurídico Estatutário) e mensagem
modificativa enviada pelo prefeito por meio do ofício n. 355/2020; nestes pareceres, o Vereador
Wellington Resende da Silva assinou em substituição ao Vereador Dhiosney de Andrade
(ausente). A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas também
emitiu parecer pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município n. 092/
2019 (altera o inciso II do art. 121); neste parecer, o Vereador Sebastião Joaquim Vieira
assinou em substituição ao Vereador Dhiosney de Andrade (ausente). A Comissão Permanente
de Saúde e Assistência Social emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei n. 048/2020. V-
APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados
solicitaram ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Douglas Vieira Rodrigues Tosta,
Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Wellington Resende da Silva: a) n. 614/2020- assinatura de
novo contrato com os estagiários, a partir de primeiro de junho do corrente; 2) Douglas
Vieira Rodrigues Tosta: a) n. 615/2020- cópia do contrato assinado com a empresa responsável
pela construção do prédio da farmácia municipal, em frente à Unidade de Pronto Atendimento
– UPA; b) n. 616/2020- relação dos servidores que trabalham na Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, especificando salários, inclusive dos que ocupam cargos de direção; lista
do processo seletivo; cópia dos contratos assinados com empresas terceirizadas; pedido
extensivo a Missão Sal da Terra, que administra a referida unidade; c) n. 617/2020- criação de
uma comissão da Câmara para analisar as medidas administrativas, financeiras e de saúde
referentes à pandemia; d) n. 618/2020- que informe se estaria ocorrente o parcelamento de
impostos, bem como o envio de débitos para protesto, relacionando os nomes, se afirmativa
a resposta; 3) Giulliano Sousa Rodrigues: a) n. 620/2020- instalação de academia ao ar livre
na Praça Waldomiro Barbosa, Bairro dos Bosques; b) n. 622/2020- estabelecer que agentes
de saúde fiquem em pontos estratégicos do Bosque John Kennedy, para orientar e estimular
o uso de máscara durante a prática de atividades físicas; c) n. 623/2020- providências cabíveis
na quadra de esportes do Residencial Bela Suíça II, pois o ambiente teria sido depredado por
vândalos; d) n. 624/2020- reforço na segurança do ginásio poliesportivo, em virtude da
retirada dos alambrados; 4) Ana Lúcia Rodrigues Prado, Giulliano Sousa Rodrigues: a) n. 621/
2020- informações sobre o andamento da obra que estaria sendo realizada na Rua Abolição
cruzamento com a Avenida das Cordornas e a Rua Raul José de Belém; 5) Giulliano Sousa
Rodrigues, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Wellington Resende da Silva: a) n. 625/2020-
que informe as providências tomadas com relação à cratera no canteiro central da Avenida
Minas Gerais, próximo a WS Automóveis, Colégio Nacional; 6) Lúcio Flávio Rodrigues da
Cunha: a) n. 626/2020- realização de operação tapa-buracos na Rua dos Limpadores, Bairro
Goiás; b) n. 627/2020- que informe como as pessoas que vivem em situação de risco (barracos,
na rua) estariam sendo orientadas sobre a Covid-19; destacando a necessidade de realização
de visitas, distribuição de materiais; c) n. 628/2020- que estude a possibilidade de continuar
dando desconto para o reparcelamento da dívida ativa; d) n. 629/2020- construção de uma
avenida em toda extensão da Rua João Rodrigues da Cunha, dando sequência ao traçado
existente entre o Presídio de Araguari e o Cemitério Park; e) n. 630/2020- asfaltamento da Rua
Pires do Rio, ligando-a a Avenida Miguel Assad Debs; f) n. 631/2020- realização de obra no
canteiro central da Avenida Minas Gerais, em frente a WS Automóveis; 7) Sebastião Joaquim
Vieira: a) n. 632/2020- encaminhamento de projeto de lei equiparando o valor da hora/aula
dos professores de educação física com o valor da hora/aula dos professores de ensino da
rede básica de educação do Município; b) n. 633/2020- execução do serviço de pintura
estratigráfica em toda extensão da Avenida Doutor Oswaldo Pieruccetti, Bairro Paraíso; c) n.
635/2020- retorno do pagamento dos estagiários, para prover o sustento da família; d) n.
636/2020- notificação do síndico do condomínio da Rua Antônio de Paulo Firmino, no
Loteamento Portal de Fátima II, pois a lixeira não estaria comportando a quantidade de lixo,
que fica espalhado na calçada; e) n. 637/2020- reitera pedido para encaminhamento de projeto
de lei concedendo para os servidores públicos municipais, a revisão geral dos vencimentos,
prevista para o mês de abril de cada ano; f) n. 638/2020- que seja colocado em operação o
poço artesiano perfurado na comunidade rural do Porto Barreiro; g) n. 640/2020- que
interceda junto ao Ministério da Educação, argumentando anuência para o pagamento das
extensões dos profissionais da educação que encontram-se fora da sala de aula, pois foram
suspensos os pagamentos; h) n. 641/2020- que transmita convite a secretária municipal de
Educação, Cristiane Nery Pereira, para fazer uso da tribuna livre da Câmara, a fim de discorrer
sobre os seguintes assuntos: modalidade atual ministrada para os alunos da rede pública; se
existe plataforma de acesso aos alunos; flexibilização do EaD para sistema federal de ensino;
destinação dos alimentos da merenda escolar; antecipação dos recursos e novas diretrizes
para o transporte escolar; possibilidade de retorno às aulas presenciais, respeitando o
enfrentamento à Covid-19; alunos da zona rural, como estariam sendo aplicados os trabalhos;
professores e suas extensões, quais medidas tomadas para minimizar o impacto nos
vencimentos, tendo em vista a suspensão do pagamento das extensões, e posição do MEC
nesta questão; 8) Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Sebastião Joaquim Vieira: a) n. 634/2020-
estabelecer um local apropriado para a prática de empinar pipa, papagaio, com segurança; 9)
Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Warley Ferreira de Morais: a) n. 642/2020- troca das lâmpadas
e reparos na iluminação da Praça Helena Moreira da Silva - CEU, no Conjunto Habitacional
Monte Moriá; 10) Paulo Sérgio Oliveira do Vale : a) n. 643/2020- que informe como os alunos
que não têm acesso a internet terão acesso as atividades complementares, constantes de
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links descritos nas apostilas de educação infantil; b) n. 644/2020- execução do serviço de
pintura estratigráfica no Bairro São Sebastião, inclusive nos Conjuntos Habitacionais Mauá
e Alan Kardec, no Bairro Goiás parte alta e no setor São Judas II; c) n. 645/2020- cópia do
convênio celebrado com as escolas de educação infantil do IMEPAC, localizadas nos Bairros
Novo Horizonte e São Sebastião; d) n. 646/2020- que informe o motivo da não participação
dos professores na elaboração das apostilas que estariam sendo distribuídas aos alunos,
especificando o critério utilizado na elaboração do material; e) n. 647/2020- que informe as
providências tomadas para a reposição das aulas na zona rural; f) 648/2020- que informe as
providências tomadas para os alunos terem aulas remotas; 11) Warley Ferreira de Morais: a)
n. 649/2020- realização de manutenção na iluminação pública da região de Ararapira, com a
troca das lâmpadas queimadas; b) n. 650/2020- que juntamente com o Ministério Público,
Câmara Municipal e demais entidades de classe (ACIA, CDL, comerciantes em geral), seja
realizado um debate sobre as atuais circunstâncias do setor imobiliário no Município; segundo
o proponente, devido a pandemia o cenário econômico estaria passando por um período
crítico, impactando diretamente nas relações contratuais de locação de imóveis residenciais
e comerciais; c) n. 651/2020- que interceda junto ao deputado estadual Doorgal Andrada,
visando obter recursos que possibilitem a retomada dos contratos com estagiários; d) n.
652/2020- que sejam intensificados os serviços de limpeza pública nos Bairros Santa Helena
e Gutierrez; e) n. 653/2020- instalação de academia ao ar livre no povoado de Ararapira; f) n.
654/2020- que estude a viabilidade do retorno das cirurgias eletivas no Município; g) n. 655/
2020- instalação de lâmpadas de LED nas ruas, avenidas e praças dos Bairros Santa Helena
e Gutierrez; h) n. 656/2020- realização de manutenção e melhorias no sistema de iluminação
da Praça Prefeito Elmiro Barbosa; i) n. 657/2020- instalação de lâmpadas de LED na Avenida
Coronel Theodolino Pereira de Araújo, bem como troca da lâmpadas queimadas e demais
reparos; 12) Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Warley Ferreira de Morais, Wesley Marcos
Lucas de Mendonça: a) n. 658/2020- agradecendo a instalação de uma academia ao ar livre
na Praça Nilton Antônio de Mendonça, no Residencial Bela Suíça I, Bairro Brasília; 13) Giulliano
Sousa Rodrigues, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a)
n. 659/2020- que sejam tomadas providências para que os pacientes que fazem uso contínuo
de remédios controlados, os idosos, gestantes e crianças, em casos de emergência, sejam
atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, para o fornecimento de novos laudos e de receitas
atualizadas; 14) Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 660/2020- instalação de um parque
infantil (parquinho) na Praça Nilton Antônio de Mendonça, no Residencial Bela Suíça I, Bairro
Brasília; extensão de rede elétrica e instalação de lâmpadas de LED na Avenida dos Eletricistas;
15) Ana Lúcia Rodrigues Prado: a) n. 662/2020- instalação de lâmpadas de LED na Praça
Getúlio Vargas e na Praça Teresinha França de Lima; b) n. 664/2020- cópia do contrato assinado
com a empresa fornecedora de bala de oxigênio e condensador respiratório, especificando
os dias e os horários de entrega nas residências, pois o horário estaria sendo inapropriado;
c) n. 665/2020- constante higienização das ambulâncias, na prevenção a Covid-19; d) n. 666/
2020- relatório sobre a produtividade mensal do setor de endodontia, especificando o nome
completo e telefone dos pacientes com tratamento de canal pré-molares, molares, incisivos
e caninos, no Centro de Especialidades Odontológicas; lista de agendamento com nome e
telefone dos pacientes para tratamento de canal; realocação do computador do setor de
odontologia para a recepção do CEO, para utilização pelos profissionais da Saúde do
Trabalhador, pois o acesso ao almoxarifado será via sistema Sonner; e) n. 667/2020- contratação
de um dentista para realizar plantão na Policlínica, no horário das vinte duas horas até às seis
horas. Os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado, Cláudio Coelho Pereira, Douglas Vieira
Rodrigues Tosta, Giulliano Sousa Rodrigues, Jander Souza Patrocínio, Leonardo Rodrigues da
Silva Neto, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Sebastião Joaquim
Vieira, Wanderlei Inácio, Wellington Resende da Silva, Wesley Marcos Lucas de Mendonça,
apresentaram os requerimentos n.s 612 e 613/2020, contendo número regimental de
assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regimentais para discussão e votação
dos projetos de lei n. 048/2020 e de lei complementar n. 003/2020, respectivamente. O
Vereador Sebastião Joaquim Vieira apresentou as seguintes proposições: a) requerimento n.
639/2020, solicitando aos deputados estaduais Raul José de Belém e professor Irineu, que
intercedam junto ao governador de Minas Gerais e ao secretário de Segurança Pública, visando
o retorno para Araguari do atendimento pelo sistema “190”, atualmente de responsabilidade
do COPOM da Nona RISP em Uberlândia, causando desconforto e insegurança, por ser moroso
e quase não ter resposta ao chamado; b) projeto de lei n. 049/2020, que “Dispõe sobre a
atividade de vigilante noturno autônomo no Município de Araguari e dá outras providências.”
O Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, por meio do requerimento n. 661/2020,
apresentou agradecimentos ao deputado federal Lafayette Luiz Doorgal de Andrada, ao
deputado estadual Doogal Gustavo Sad Lafayette de Andrada e ao desembargador e presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Nelson Missias de Morais, por apoiarem
a iniciativa de destinar o atual prédio do Fórum de Araguari para a instalação da sede da
Delegacia da Mulher, conforme registro em audiência pública realizada na Câmara Municipal,
no mês de dezembro de dois mil e dezenove. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado solicitou
ao comandante do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais,
tenente-coronel João Romeu Mendonça (requerimento n. 663/2020), a realização de rondas
ostensivas no Loteamento Residencial Solar Park Bela V ista. O Vereador Douglas Vieira
Rodrigues Tosta apresentou moção de aplauso (n. 026/2020) ao secretário municipal de
Agricultura e equipe do SIM, pela conquista ao SISBI para o Município. O Vereador Warley
Ferreira de Morais apresentou as moções de aplauso: a) n. 027/2020, ao senhor José Júlio
Lafayette, reitor do Instituto Universitário Master de Ensino Presidente Antônio Carlos, pelas
atividades de construção e instalação do Hospital Sagrada Família, acreditando no potencial
do Município; b) n. 028/2020, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela promoção de
licitação para a contratação de empresa que irá executar o projeto de revitalização do Bosque
John Kennedy. Os Vereadores Warley Ferreira de Morais e Wesley Marcos Lucas de Mendonça
apresentaram moção de aplauso (n. 029/2020) a Rafael Scalia Guedes, pela realização de uma
live no dia de seu aniversário, com o objetivo de arrecadar bens e valores para auxiliar pessoas
carentes. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado e os Vereadores Warley Ferreira de Morais
e Wesley Marcos Lucas de Mendonça apresentaram moção de aplauso (n. 030/2020) ao
cantor Douglas Alessi, pela realização de live no dia dezoito de maio do corrente, no seu canal
do Youtube, destinando os recursos arrecadados para auxiliar na manutenção da Associação
de Pais de Excepcionais de Araguari - APAE. O Vereador Carlos Antônio de Brito Machado
apresentou o projeto de lei n. 050/2020, que “Declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Humanitária Cristã de Araguari – AHCA.” Os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues
Prado e Giulliano Sousa Rodrigues apresentaram o projeto de decreto legislativo n. 035/
2020, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Leonardo de
Araújo Alves.” Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues e Leonardo Rodrigues da Silva Neto
apresentaram o projeto de decreto legislativo n. 036/2020, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Atílio Vitor de Aguiar Paiva.” O Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues apresentou o projeto de decreto legislativo n. 037/2020, que “Concede o

Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Reginaldo Américo Sousa Silva.” Os
requerimentos n.s 612 e 613/2020 foram aprovados por treze votos. VI- ORADORES
INSCRITOS- Encontravam-se inscritos os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado, Carlos Antônio
de Brito Machado, Douglas Vieira Rodrigues Tosta, Sebastião Joaquim Vieira, Levi de Almeida
Siqueira, Wesley Marcos Lucas de Mendonça, Wanderlei Inácio, Giulliano Sousa Rodrigues,
Warley Ferreira de Morais, Cláudio Coelho Pereira, Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto. Fizeram uso da tribuna os Vereadores Sebastião Joaquim Vieira e
Cláudio Coelho Pereira, os demais dispensaram. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira discorreu
sobre a situação de alguns servidores que estão sendo prestigiados enquanto outros
funcionários públicos estão sendo prejudicados pela situação da pandemia da Covid-19,
tendo seus salários e benefícios diminuídos ou até mesmo cortados. Falou sobre o projeto
de lei 007 que dispõe sobre a alteração do regime jurídico dos servidores públicos na
Administração Direta e Indireta, no qual transforma os cargos de celetistas para estatutários,
sendo que o regime único ainda não foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Na
sequência, a palavra foi concedida ao Vereador Cláudio Coelho Pereira: “Bom dia, a gente
tinha que tá usando a tribuna aqui, para gente falar de projetos, falar da cidade, a gente poder
explanar coisas positivas, né. Mas eu queria deixar aqui, claro e transparente, nesse momento,
até agradecer ao Paulo do Vale nosso companheiro aqui, aonde me alertou que, de alguma
forma, eu pensasse, para não poder trazer nenhum tipo de constrangimento, aqui nesse
momento, a respeito de um vereador aqui dessa Casa, não vou citar o nome dele para não dar
direito de resposta, até porque eu sei, é do nosso Regimento né, mas todo mundo conhece
por “Cabeludo”, é isso. Então, porque do Cláudio Coelho aqui na tribuna? Porque quando
algum Vereador está apresentando um requerimento, um projeto de lei né, a gente quer
assinar, quer contribuir, quer participar das ideias inovadoras dos nobres vereadores, aí eu
disse bem né, ideias inovadoras, não, não, ideias dos próprios companheiros. Porque é
muito fácil subir aqui nessa tribuna e querer mostrar e querer apresentar ideias dos outros
companheiros, não é isso. Então, eu fui fazendo um rascunho ali, e como passar dos anos,
com o passar dos tempos, a gente vai conhecendo cada um, a gente vai tendo a explanação.
Claro que não sou dono da razão né, até acredito que erro mais do que acerto, mas os nossos
erros, é tentando acertar, não denegrindo a imagem dos nossos próprios companheiros
dessa Casa, aonde pessoas viram e falam que ninguém tem curral eleitoral. Primeiro que não
serviu para mim, curral para mim é para cavalo, boi, esse tipo de coisa, não é isso, ou não?
Então um curral eleitoral serve para o senhor, “Cabeludo”, para mim, e os demais vereadores
aqui, não adianta me olhar também não, tranquilo! Eu tenho quarenta e oito anos, então,
deixa eu ir riscando aqui, alguém tem caneta aí? Que sua, para, tem dó. Vamos riscar o curral
eleitoral, aí fala assim, isso com todo respeito hein, estou falando aqui tranquilo, com toda
tranquilidade, estou tranquilo. Lembra de uma fala desse nobre vereador que falava assim,
quando entrou, “eu espelhava no senhor vereador, quando o senhor subia na tribuna, quando
você explanava, trabalho de excelência, como eu queria ser igual ao senhor”, eu ouvi da
própria pessoa, nossa, deve ter confundido né, deve ter confundido, porque hoje, fala que
a gente faz aqui de curral eleitoral, mas eu sei o quê que é isso, é porque depois que entra aqui,
a pessoa muda, tirar né, porque senão, não está vendo eu falar. Aí a pessoa entra aqui, ela
muda totalmente e fala que é meu amigo, que gosta, que quer me reconquistar, está parecendo
aqueles atores de novela, aí vira e fala assim: “eu quero espelhar, eu espelhava no senhor.” Aí
vira e fala, eu lembro aqui Vereador Giulliano, apresentou um requerimento, que na próxima
sessão ia apresentar um projeto de lei, você não acredita que o cidadão veio e apresentou o
projeto de lei na frente do vereador, aí os outros, os demais ficam rindo, fica achando graça,
que ninguém acredita, aliás até acredita né, que já acostumou, não é isso. Então, aí
continuando, para todos que lembra, pegava o megafone. Vou olhar para o senhor. Pegava
o megafone e falava assim. Não adianta você apertar o negocinho que você não vai falar não.
Pegava o megafone e falava assim: eu vou fazer diferença. Realmente está fazendo. Forma
negativa. Que diferença. Realmente está fazendo a diferença. Isso no megafone. Isso em dois
mil e dezesseis. Cada voto eu vou plantar uma árvore. Então, murchou tudo, porque eu não
vi nenhuma.” Vereador Warley Ferreira de Morais: “É porque o senhor não foi lá ver ainda.”
Vereador Cláudio Coelho Pereira: “Opa, presidente.” Vereador Warley Ferreira de Morais: “O
senhor vai me passar para a tribuna?” Vereador Cláudio Coelho Pereira: “Opa, presidente, por
favor. Senão eu vou ter que parar no tempo aqui que eu marquei ali, eu tenho vinte...” Vereador
Warley Ferreira de Morais: “Plantei e eu provo...” Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça:
“Quero pedir ao Júnior para deixar só o microfone meu e do da tribuna ligado? Pode, pode
seguir.” Vereador Cláudio Coelho Pereira: “Isso para mim se chama política antecipada, eu sou
muito tranquilo, sou muito educado, respeito às pessoas, mas também a gente gosta de
respeito, aqui ninguém, repito, tem curral eleitoral, até porque a gente não mexe com animal,
a gente mexe com pessoas e todos nós, acredito, temos direito de ir e vir a onde bem
entender.Até porque isso aqui, em termos de população, são mais de cento e vinte mil
habitantes, a cidade, ela é muito grande, enquanto Vossa Excelência,Vossa Excelência não,
enquanto você, né, que eu não tenho respeito nem para ser  chamado de Vossa Excelência,
enquanto você acha no direito de falar nesse microfone inverdades, aonde você está sendo
convidado, ao contrário, você não está sendo convidado, você se está convidando, convidado
sou eu, que fui lá aonde o senhor foi, né, aonde têm vídeo gravados do senhor entregando
cesta básica, nomeando pessoas para ser representante de...Eu nunca ouvi falar isso, que
vereador nomeia alguém, male-male um assessor, male-male um assessor. Nomeando gente,
lá em Ararapira, a pessoa me passou o vídeo está aqui ó entregando cesta básica, né e no ano,
no ano eleitoral. Mas isso já não me diz respeito, cada um faz aquilo que acha que tem que
fazer, isso é fato, isso é fato, e a doação dos setenta por cento do salário que ninguém
também nunca viu, né: “ó eu vou doar setenta por cento...” Vereador Warley Ferreira de
Morais: “Vou provar e esfregar na,  na sua cara.” Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça:
“Pessoal vamos, nós precisamos de ter maturidade e o que as pessoas querem é ver justamente
os vereadores digladiando...” Vereador Cláudio Coelho Pereira: “Presidente, presidente, vou
fazer uma colocação aqui, porque o senhor entrou na fala, com todo respeito novamente,
você quer ver, olha para você ver o tanto que eu estou tranquilo, o momento aqui da tribuna
é do Cláudio, se eu houver uma fala de novo nesse teor, aí eu vou dar razão porque o senhor
está falando, entendeu. Já aconteceu tantas coisas aqui com o Vereador Cláudio Coelho, uma
mais, uma a menos, não vai mudar muita coisa. Então assim, para mim já está de bom tamanho,
se o senhor pensa em dar continuidade na carreira política, se o senhor levantar o tom mais
uma vez, eu acredito, que as coisas às vezes não vai acontecer da maneira que tem que
acontecer, que é com cordialidade e com educação, não faça, não faça, por que tem Cláudio
e tem Cláudio Coelho, não faça, isso assim, com toda educação e respeito aos nobres
vereadores, entendeu presidente? Isso é uma colocação minha, não é isso. Então, tem os
setenta por cento que a gente não viu, né, é muito bom, é muito bonitinho a gente entrar na
rede social que aceita qualquer coisa e falar o que quer, por mais que a gente faça do certo,
do correto, as pessoas falam mal de nós, imagina quando você mente. Agora, eu queria que
tivesse um telão aqui, para mim abrir um vídeo aqui, que eu tenho, de duas educadoras que
está aqui, que eu nunca mostrei para ninguém, aonde essa pessoa, maltrata essas educadoras,
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chamando de nomes inapropriados, aos berros, chorando e gritando, isso é pegar um megafone
e falar que vai ser diferente, mães de família chorando, sendo desacatadas, tá aqui ó. Então
quando a gente ingressa na vida pública, a gente tem que saber muito o que a gente diz, e
principalmente o que a gente faz e para tudo que fala tem um preço, para tudo que é dito tem
que fazer bem feito, ou pelo menos procurar fazer bem feito. Então, essa doação de setenta
por cento a gente não viu, mas isso é tudo porque mencionou Vereador Cláudio Coelho,
como curral eleitoral. Eu quietinho, trabalhando e apoiando os nobres vereadores, de repente
sobe o “Cabeludo” e acha do direito de querer mentir e fazer política em cima das pessoas,
não é assim que funciona, pelo menos na minha concepção, não é isso? Ah! Olha o tal do
megafone, o tal do megafone, vamos lá de novo, eu vou fazer a diferença, fez mesmo. Deputado
Zé Vítor, assessoria do senhor está me ouvindo aí? Vou olhar aqui para o senhor Ernesto,
menino do bem, eu sei que você acompanha a Câmara Municipal, eu lembro do megafone,
não, depois do megafone, “se  o Zé Vítor  ganhar eu corto o cabelo”. Hum! Então assim, o
despeito, ele é muito grande, a incompreensão, ela é maior ainda, por isso é que o povo tem
razão, por isso que o povo fala que o tal do político, ele mente dia e noite, “se o deputado
ganhar a política, eu corto o cabelo”, não parece porque o cabelo só cresce, entendeu? Então,
se fosse para espelhar na minha pessoa, nota zero, eu acredito que até hoje não engoliu a
eleição do deputado federal Zé Vítor, fato. Aí aonde fala que foi convidado, aonde fala que foi
convidado nesse curral eleitoral, até porque está chamando Ararapira de curral eleitoral né,
eu acredito, chamou Ararapira de curral eleitoral, aquilo lá para mim não é curral eleitoral, viu
Léo, aquilo lá para mim são pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que acordam
cedo, que lutam no seu dia a dia, para poder levar o sustento de seus familiares e isso é minha
concepção, não é isso? Aonde fala que foi convidado, não, ele auto se convidou, com, com
que tá aqui, com cestas básicas, nomeando representante de Ararapira, que poder hem? Eu
não tenho, acredito que nenhum dos nobres vereadores aqui tem poder de nomear ninguém,
não é isso ou não? E mais Léo, aonde o senhor tem um trabalho lá de anos, de anos. Dois e
dois é quatro, aí você vai lá, você leva uma cesta básica, acha que as pessoas, tadinho, mas
chamou Ararapira de curral eleitoral, né. Olha para você ver o tanto que eu fico constrangido,
com todo respeito, todas as pessoas que nos ouvem em casa nesse momento, né, eu peço
as minhas desculpas, que isso aqui na realidade não é para isso, isso aqui é para trabalhar e
usar desse microfone em prol de vocês, mas quando a gente é atingido, principalmente
falando que a gente tem curral eleitoral, eu acredito que os demais quinze vereadores aqui,
ninguém pensa dessa forma, que isso aqui não é bonito, isso aqui que estou fazendo, eu
concordo, isso é muito ruim, isso aqui para opinião pública, para imprensa falada, escrita,
isso aqui é um prato cheio, mas é porque a gente vai indo, a gente não aguenta mais e vai
enojando, a gente vai passando mal com isso aqui, de sentar do lado de pessoas que não têm
educação, que fala e chama a nossa cidade, o nossos povoados, os nossos distritos de curral
eleitoral. Primeiro que ninguém acredita mais em político, eu até não concordo, porque tem
muito político que faz as coisas certas e tenta o melhor para o povo, escuta aqui o Vereador
Tião falando de emenda que o senhor traz, não é isso, Tião. Tem duzentos e vinte e cinco mil
reais aí, que está chegando nas contas aqui do Município, aonde eu consegui através do
deputado estadual Luiz Humberto, eu nem ia falar isso aqui, porque nem é o momento,
porque se você começar a falar em chegada de emenda parlamentar, tem trezentos e cinquenta
do deputado federal Zé Silva, que eu também consegui, que foi publicado semana passada,
eu não falo, vocês veem que eu não uso tribuna, quer dizer trezentos e cinquenta mil com
duzentos e vinte e cinco, já vai para quinhentos e setenta e cinco mil,que foi direcionada
através do meu trabalho para saúde de Araguari. Eu não saio aqui pipocando em tribuna, igual
curral eleitoral, para que, eu não tenho que mostrar o que eu faço não, o que vale é a intenção
dos nossos corações, nobres vereadores, não são todos nobres, né? Que eu tenho um aqui,
para mim, que não tem nobreza nenhuma. Então, megafone eu vou fazer a diferença, mentira,
Zé Vítor se ganhar, eu vou cortar o cabelo, mentira, curral eleitoral, só serve para você, para
os demais, eu tenho certeza que ninguém entende dessa forma, não é isso? E o que mais me
admira é querer falar que espelhava em mim, que gostava do jeito do Cláudio trabalhar,
mentira, não acredito, é isso e a vida é assim, vai seguindo. E como que faz Vereador Léo
Mulata, aonde o senhor tem uma demanda tão grande lá em Ararapira, que nós temos o
respeito tão grande, que aquilo lá para mim, Ararapira não é curral eleitoral, aonde o senhor
tem um trabalho ali, onde o senhor falou, vou repetir aqui, aonde o senhor falou que ia levar
uma academia para lá, mas o senhor tá tendo bom-senso de avisar as pessoas que dentro do
olho do senhor Vossa Excelência Vereador Léo Mulata, o senhor sabe que academia não vai
chegar, o senhor mesmo já andou avisando as pessoas, ao contrário, do “Cabeludinho”, que
foi lá falar que a academia vai para lá, não, mas falou que vai, e mais, está gravado aqui ó, que
ele falou que o mês que vem vai levar mais cesta e que o outro mês também, vai levar mais
cesta, e por incrível que pareça no ano eleitoral, né. Então assim, as pessoas, as autoridades
olham de maneira e entendam da maneira que acha que é correta, e mais Vereador Léo, aonde
o senhor tem um trabalho lá de anos, tentando levar um transporte para aquele local que a
gente sabe, que depois que o Vereador Zé Miranda veio a nos deixar, ele que fazia todo o
trabalho de transporte daquelas pessoas ali da região de Ararapira, prometeu lá também que
o transporte vai segunda e sexta, segunda e sexta, hum, hum! Aonde, em um ano eleitoral, o
transporte vai vir para cá segunda e sexta, academia, assim, porque eu sou ruim na matemática,
né, por isso que eu uso muito dois e dois é quatro, nesse caso é três, eu quero ver se vai, eu
quero ver viu Léo, porque o senhor tá lá na batalha tem....Oi, pois é, mas o senhor está nesse
trabalho a tanto tempo, e tem gente que tá passando na frente do que o senhor já está
fazendo, já tem né quanto tempo, enfim né, os dias dirão, não é isso. E o duro que vocês não
sabem, nobres vereadores, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, estão nos
acompanhando, tem muita gente, repito que tá achando que não é o momento, concordo
plenamente. Deve estar pensando e analisando, porque o Cláudio está fazendo isso, é porque
eu já cansei, eu já cansei de tanta baboseira aqui nesse microfone ó, aqui fala o que quer,
escuta também o que não quer. E eu tenho quarenta e oito anos, né, aquilo que eu estou
falando, as consequências que vir, se vão vir, se não vão vim, eu respondo por elas, é isso, eu
já respondi por tantas coisas, uma a mais uma a menos é difícil, aliás, não é difícil. Então, ainda
estou com tempo, né seu presidente? Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça: “Na
verdade, eu tenho a possibilidade de pedir prorrogação por mais dez minutos.” Vereador
Cláudio Coelho Pereira: “Então, o senhor peça.” Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça:
“Agora, aí eu já ia pedir para o senhor, se eu pudesse seguir a mesma linha dos outros
vereadores.” Vereador Cláudio Coelho Pereira: “Eu tenho mais dez minutos, senhor
presidente?” Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça: “O senhor tem direito.” Vereador
Cláudio Coelho Pereira: “Eu sei, mas como você é muito educado, eu vou pedir o senhor mais,
mais um pouquinho, aí não vai gastar os dez.” Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça:
“Então, eu consulto plenário para que eu possa prorrogar o prazo do Vereador Cláudio
Coelho por mais dez minutos na tribuna, aqueles que aprovam, permaneçam como estão.
Obrigado, aprovado por doze votos, aí o senhor puder...” Vereador Cláudio Coelho Pereira:
“Eu vou agradecer os onze vereadores, né, o outro não, mas muito obrigado vereadores pela
compreensão. As meninas da educação, aquelas que gritaram, que esbravejaram, né, aquele

dia, naquela reunião por ser parada, também o vídeo está aqui, né, a gente acredita em nenhum
momento de falar né, porque senão ia ficar muito pesada a fala, eu abri o vídeo aqui, as
meninas gritando, desesperada, a pessoa, né, o “Cabeludinho” achando o direito de falar
nomes inapropriados, aonde que a vereadora acudiu lá as meninas, deram a água com açúcar
né. Isso é gestor público? Isso é representante do povo? Ou é representante de um curral
eleitoral? Então, duas situações para a gente fechar nossa fala, viu nobres vereadores, duas,
e a caneta do cidadão não para, duas situações para fechar. Primeiro, em plena pandemia, em
plena pandemia, com esse Covid-19, eu vou doar setenta por cento, em plena pandemia, você
vai lá, você está sabendo, você está sabendo, que as academia vai ser aberta Queijeira, eu vou
correr lá e vou fazer reunião com o povo das academias, fato. Eu estou sabendo que a feira
vai voltar, não respeitou nem secretário de Governo, não respeitou nem a doença do prefeito
Marcos Coelho, que estava enclausurado em casa com problema na coluna. Queijeira, levou
de onze a doze, a treze pessoas dentro da casa do prefeito, prefeito doente, em plena pandemia.
Ah, a ex-secretária de Administração Teresa Griep virou e falou assim para pessoa: “olha só,
você não tem educação não, você não tem um bom-senso, você não respeita as pessoas do
grupo de risco não, o Marcão é do grupo de risco”, e foi adentrando vereadores para dentro
da casa do prefeito, fazendo política com feirantes, que não tem nada a ver com isso, e os bar,
essa é boa e os bar junto com o prefeito, “não, não sei o quê, não pode, bebida não pode
prefeito,” foi desmascarado, cabelo quase caiu da cabeça na reunião com o povo lá, dos bar,
hora que chegou lá,”não, mas não pode bebida não, prefeito,” prefeito vira para ele e fala
assim: né, prefeito vira e fala assim: “mas o senhor”, na frente de todo mundo hem, “mas o
senhor falou assim que era para voltar as bebidas e aqui  o senhor tá falando que não”. Então
quer dizer, que linha de trabalho é essa, que linha de trabalho é essa, entendeu? Tem o meu
desprezo, não tem o meu respeito e isso se chama enganar as pessoas e isso não é de mim,
e acredito que não é dos demais vereadores e para encerrar, para encerrar, se eu não tiver
esquecendo de nada, secretário de Governo, se está me ouvindo aí? Oi, então pega uma fala
boa aí, que eu acho que o governo já sabe, vocês tenta tomar uma providência que ainda tá
em tempo viu. Meteu o pau no senhor prefeito Marcos Coelho aqui nessa tribuna, acabou
com o nome do senhor aqui, durante dois anos e meio, falou que o senhor era e não era,
acabou com a sua raça. Vocês não têm vergonha não secretário de Governo, de falar com o
prefeito para ele abrir o olho, que ele está colocando é o inimigo do lado dele, não tem
propriedade. Vou olhar para o senhor, o senhor não tem propriedade para subir aqui falar mal
do prefeito porque quando no antepassado eu era oposição, eu tinha brilho e tinha vergonha,
eu fazia meu trabalho honesto, meu trabalho certo, sem inventar mentira, mas também, eu
não pisava na Prefeitura Municipal, sequer eu passava na porta. O cara sobe aqui, eu falei dois
anos e meio para ajudar, e meteu o pau aqui no governo o ano inteiro, o outro ano e o demais
que foram entrando, por incrível que pareça “Cabeludinho”, o senhor foi lá e enganou o
homem de novo, e filiou no partido do homem e tá lá no partido do homem, hoje ele só fala
bem do prefeito, mais o quê que é, está precisando do partido, Marcão o senhor está aí? Você
está achando que esse cidadão aqui, ele vai na rua e vai falar assim: “o meu prefeito é o Marcos
Coelho”, ao contrário, ele vai fazer é ao contrário, vai falar o inverso do que tem que fazer, são
pessoas que não têm a mínima credibilidade, é, eu que estou falando, não tenho respeito e
todos os demais aqui, às vezes, não vem aqui, não fala, que eu acredito que isso aqui não é
mesmo local para isso, porque tá respeitando quem está nos ouvindo nesse momento, mas
como hoje ele referiu a mim curral eleitoral e eu não vejo as pessoas dessa forma, eu achei do
direito de vim cá e fazer esse momento, que é um pouco diferente, até nobres vereadores
representando vossas excelências, aonde ele difama vocês em todos os lugares, né, que a
gente tem prova, a gente tem vídeo, a gente tem que fala de muitas pessoas que, se for trazer
todas as pessoas aqui, que ele comenta e fala alguma coisa, pode né, ocasionar até um certo
constrangimento, mas a gente tem que ter propriedade até para subir aqui e poder falar as
coisas. Então, é uma pessoa dentro da vida pública que não tem respeito de ninguém,
secretariado recebe essa pessoa por receber, por receber. Está ouvindo isso secretário de
Governo? Olha essa aqui, o tanto que ela é bonitinha, para você ver o tanto que o governo
do Marcão, às vezes, ele escorrega um pouquinho e não tem credibilidade em certas situações,
você sabe que jeito que o povo gosta dessa criança aqui, vai falar que eu estou inventando.
Mas vai lá dentro da Secretaria de Obras e cuspi na cara do secretário de Obras. Vocês sabem
o que é cuspir na cara vereador, Luiz? E vai lá cuspir na cara do ex, do ex não, do secretário
de Obras e por incrível que pareça, ele tem uma certa persuasão, que hoje eles é os melhores
amigos, mas antes, depois da cuspida, né. Então, até a cuspida do cara, ela é forte e é isso que
as pessoas esperam dentro da vida pública, de novo, não sou o dono da verdade, mas eu não
saio cuspindo na cara dos outros e se eu tiver que fazer alguma coisa, eu chego na pessoa e
conversa, eu não fico bochechando no microfone, falando, eu escutei, estou com quarenta
e oito anos, mas o momento, ele vai ser oportuno, onde você falou: “que vai esfregar alguma
coisa na minha cara, vai esfregar alguma coisa na minha cara”, eu ouvi isso aqui, está gravado.
Então, tem quarenta e oito anos, quer ver o tanto que é bonitinho, não nasci político, e tenho
fé em Deus viu Luiz, que eu não vou morrer político e quando você está na vida pública, você
não pode dar um assobio, por mais que esse assobio seja bonitinho, mas vai falar que ele é
feio. Então, a vida pública, ela vai passar para mim, e parabenizar o senhor presidente né,
quando o senhor falou assim: “que encerrou a carreira do senhor”, né, isso, eu também quero
chegar nesse ápice, que isso aqui não é fácil, isso aqui é muito difícil, e ser representante legal
das pessoas é muito bom, mas se eu ouvir uma pessoa que fala que é vereador falar, que nós
aqui ninguém de nós temos curral eleitoral, e isso me entristece, porque tá chamando as
pessoas de animais e as pessoas não são animais, elas são seres humanos e nós somos
representantes desses seres humanos e não dos animais. Muito me entristece, saber que eu
faço parte desse Legislativo, sentado perante uma pessoa dessa, pessoas de casa, para encerrar
senhor presidente, as minhas desculpas, os meus sentimentos, não é, em nome dos demais
quinze vereadores, por conta dessa pessoa que chamou a nossa população de curral eleitoral.”
VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Carlos Antônio de Brito Machado/PL, Cláudio Coelho Pereira/SD, Douglas Vieira Rodrigues
Tosta/PP, Giulliano Sousa Rodrigues/PTC, Jander Souza Patrocínio/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/REPUBLICANOS, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha/PSB, Luiz Antônio de Oliveira/
PSB, Paulo Sérgio Oliveira do Vale/PV, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wanderlei Inácio/PROS,
Warley Ferreira de Morais/PSB, Wellington Resende da Silva/PL, Wesley Marcos Lucas de
Mendonça/PATRIOTA. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-
se na pauta desta sessão ordinária os projetos a seguir relacionados; antecedendo cada
votação, foi anunciada a discussão da matéria. Foi retirado da pauta desta sessão o projeto
de decreto legislativo n. 027/2020, em virtude da ausência do Vereador Levi de Almeida Siqueira
(proponente). Em votação o projeto de decreto legislativo n. 028/2020, de autoria dos
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues, Sebastião Joaquim Vieira, Wesley Marcos Lucas de
Mendonça, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de
Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 028/2020 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto
aos aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da
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Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo n. 1.064, de 19 de maio de 2020, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Wilton Luiz de Lima”; no parecer da
Comissão de Redação o Vereador Carlos Antônio de Brito Machado assinou em substituição
ao Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça (proponente). Neste momento, ausentaram-
se do plenário os Vereadores Jander Souza Patrocínio e Warley Ferreira de Morais. Em votação
o projeto de lei n. 031/2020, de autoria do Paulo Sérgio Oliveira do Vale, foram aprovados por
doze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural; b) projeto de
lei n. 031/2020 e o parecer da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto
final no parecer e transformou este na Proposição de Lei n. 023, de 19 de maio de 2020, que
“Modifica a denominação da Rua “H”, localizada no Loteamento Residencial Vila Olímpica,
Bairro São Sebastião, para Rua Paulo Brasil Donato.” Em votação o projeto de lei n. 032/2020,
de autoria do Paulo Sérgio Oliveira do Vale, foram aprovados por doze votos: a) pareceres das
Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,
Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei n. 032/2020 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou este
na Proposição de Lei n. 024, de 19 de maio de 2020, que “Modifica a denominação da Rua
“I”, localizada no Loteamento Residencial Vila Olímpica, Bairro São Sebastião, para Rua José
Luiz Flores Santos.” Na sequência, retornaram ao plenário os Vereadores Jander Souza
Patrocínio e Warley Ferreira de Morais, e foi apreciado o projeto de decreto legislativo n. 034/
2020, de autoria do Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, sendo aprovados por
quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão
Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 034/2020 e o parecer da Comissão Permanente
de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no Decreto
Legislativo n. 1.065, de 19 de maio de 2020, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
a Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG”; no parecer da Comissão de Redação o Vereador
Carlos Antônio de Brito Machado assinou em substituição ao Vereador Wesley Marcos Lucas
de Mendonça (proponente). Em votação o projeto de lei n. 048/2020, de autoria do Executivo,
foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação
e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana
e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Saúde e Assistência Social; b) projeto
de lei n. 048/2020 e o parecer da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto
final no parecer e transformou este na Proposição de Lei n. 025, de 19 de maio de 2020, que
“Autoriza o Município de Araguari a receber doações de bens, recursos em espécie, materiais
e serviços, em decorrência da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus,
dispondo sobre sua utilização e repasse a entidades da sociedade civil e particulares
socialmente expostos e dá outras providências.” Em votação o projeto de lei complementar
n. 003/2020, de autoria da Mesa da Câmara, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,

Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei complementar n. 003/2020
e o parecer da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as necessárias correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer e
transformou este na Proposição de Lei Complementar n. 003, de 19 de maio de 2020, que
“Acrescenta o inciso V ao parágrafo único do art. 49 e altera o parágrafo único do art. 51 da
Lei Complementar n. 34, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano – PDU do Município de Araguari” (alteração da denominação de
logradouros públicos); no parecer da Comissão de Redação os Vereadores Carlos Antônio de
Brito Machado, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha  e Wanderlei Inácio assinaram em substituição
aos Vereadores Wesley Marcos Lucas de Mendonça, Warley Ferreira de Morais e Ana Lúcia
Rodrigues Prado (proponentes). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR-
Foi aprovada sem restrições, por quatorze votos, a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada
no dia doze de maio de dois mil e vinte. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram
aprovados, por quatorze votos: a) requerimentos n.s 614, 615, 616, 618, 620, 621, 622,
624, 626, 627, 629, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
(exceto o pedido sobre o Bairro São Sebastião e os Conjuntos Habitacionais Mauá, Alan
Kardec e São Judas II, já formulados por meio dos requerimentos n.s 246 e 251/2020), 645,
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 (exceto o pedido sobre o Bairro Santa
Helena, já formulado por meio dos requerimentos n.s 073 e 305/2020), 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662 (exceto o pedido sobre a Praça Teresinha França de Lima, já formulado por
meio do requerimento n. 379/2020), 663, 664, 665, 666, 667/2020; b) moções de aplauso
n.s 026, 027, 028, 029, 030/2020. Não foram apreciados os requerimentos n.s 617, 619,
623, 625, 628, 630, 631/2020, pois os pedidos constantes destes já foram formulados por
meio dos requerimentos n.s 543, 248/383, 160, 567, 279, 062, 567/2020, respectivamente.
XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima sessão
ordinária os projetos: de lei n.s 047/2019, 038/2020; de lei complementar n. 007/2019; de
decreto legislativo n. 027/2020; proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município n. 092/
2019. XII- CHAMADA FINAL- Responderam os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Carlos Antônio de Brito Machado/PL, Cláudio Coelho Pereira/SD, Douglas Vieira Rodrigues
Tosta/PP, Giulliano Sousa Rodrigues/PTC, Jander Souza Patrocínio/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/REPUBLICANOS, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha/PSB, Luiz Antônio de Oliveira/
PSB, Paulo Sérgio Oliveira do Vale/PV, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wanderlei Inácio/PROS,
Warley Ferreira de Morais/PSB, Wellington Resende da Silva/PL, Wesley Marcos Lucas de
Mendonça/PATRIOTA; ausentes na sessão os Vereadores Dhiosney de Andrade/PV, Levi de
Almeida Siqueira/MDB. O horário de duração da presente sessão foi prorrogado no decorrer
desta, por uma hora, após aprovação do plenário. O presidente Wesley Marcos Lucas de
Mendonça agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a próxima sessão
ordinária da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia vinte e seis de maio do corrente; e, às
onze horas e quarenta e cinco minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, em dezenove de maio de dois mil e vinte. Ata aprovada sem
restrições, por quatorze votos. Sala das sessões, em vinte e seis de maio de dois mil e vinte.
- Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça- presidente;  - Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado- primeira secretária.
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