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EXTRATO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Araguari torna público o extrato
da Ata de Registro de Preço. CONTRATADO: MARCELLUS LEAO
MONTES CARVALHO 09397366670 - ME – ATA DE REGISTRO DE
PREÇO  Nº  008/2020,  PREGÃO  PRESENCIAL  –  S.R.P.  N.º.:
001/2021  –  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº  008/2020
Processo:  001/2021  Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA
FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  PLACAS  DE
HOMENAGENS/TÍTULO  DE  CIDADANIA  HONORÁRIA  E
DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DO  ANEXO  I  (TERMO  DE  REFERÊNCIA)  PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI. Valor
Estimado para contratação de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil
reais)-  Prazo:  31/03/2021  a  31/03/2022.  DO:
01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00; Ficha: 03; Fonte: 100
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 31
de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto 
Presidente

___________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE

ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA

DEZESSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara

Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se

ordinariamente no dia dezesseis de março de dois mil e vinte e

um, terça-feira, às oito horas, em sua sede própria, situada na

Rua Coronel José Ferreira Alves, número 758, nesta cidade. O

presidente da Câmara, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva

Neto/Republicanos, solicitou ao primeiro-secretário que fizesse

a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Vereadora

Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho

Pereira/Solidariedade, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB,

e  os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos  -  presidente,  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa

Ferreira/Patriota  -  vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro

Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-

secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington

Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Então  o

presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo

araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro-

secretário 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 nove de março de dois mil e vinte e um. III-

LEITURA  DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Ofícios

enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 413, 457, 472/2021,

em resposta aos requerimentos n.s 449, 452, 369/2021, da

Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 393, 452, 455,

473/2021, em resposta aos requerimentos n.s 307, 460, 461,

372,  459/2021,  do  Vereador  Cláudio  Coelho

Pereira/Solidariedade;  c)  n.s  396,  404,  442,  451,  468,  469,

470/2021, em resposta aos requerimentos n.s 378, 465, 463,

464,  381,  380,  382/2021,  do  Vereador  Clayton  Francisco

Brazão/PSC; d) n.s 415, 416, 437, 438, 467/2021, em resposta

aos  requerimentos  n.s  468,  469,  316,  315,  319/2021,  da

Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC; e) n.s 391, 430, 444, 465,

466/2021, em resposta aos requerimentos n.s 385, 130, 386,

325,  321/2021,  da  Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de

Andrade/PL; f) n.s 401, 417, 432, 433, 443, 445, 464/2021, em

resposta aos requerimentos n.s 326, 39, 392, 391, 393, 398,

329/2021, da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; g) n.s 304,

399, 405, 406/2021, em resposta aos requerimentos n.s 251,

253, 402, 404/2021, do Vereador Leonardo Rodrigues da Silva

Neto/Republicanos; h) n.s 392, 400, 418, 429, 446, 463, 474,

476/2021, em resposta aos requerimentos n.s 331, 411, 334,

259, 410, 332, 407, 405/2021, do Vereador Marcus Vinícius

Duarte/Republicanos; i) n.s 407, 419, 426, 428, 453, 475/2021,

em resposta aos requerimentos n.s 416, 337, 341, 264, 472,

415/2021, do Vereador Paulo César Pereira/Democratas; j) n.s

408, 421, 425, 447/2021, em resposta aos requerimentos n.s

417, 343, 345, 418/2021, do Vereador Renato de Almeida/PSC;

k) n.s 409, 420, 440/2021, em resposta aos requerimentos n.s

419,  350,  347/2021,  do  Vereador  Rodrigo  Costa

Ferreira/Patriota;  l)  n.s  436,  448/2021,  em  resposta  aos

requerimentos n.s 353, 427/2021, do Vereador Sebastião Alves

Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  m)  n.s  317,  397,  410,  456,

459/2021, em resposta aos requerimentos n.s 281, 357, 433,

356,  431/2021,  do  Vereador  Waltemir  Rodrigues

Neves/Patriota; n) n.s 394, 411, 412, 449/2021, em resposta aos

requerimentos  n.s  437,  440,  441,  442/2021,  do  Vereador

Wellington Resende da Silva/PL; o) n.s 395, 423, 424, 435/2021,

em resposta aos requerimentos n.s 291, 363, 364, 361/2021, do

Vereador  Wilian  Marques  Postigo/PL;  p)  n.s  367,  431,  454,

458/2021, em resposta aos requerimentos n.s 379, 421, 447,

49/2021, subscritos por diversos vereadores; q) n. 450/2021,

contendo mensagem modificativa ao preâmbulo do projeto de

lei n. 16/2021, que “Dispõe sobre a criação de Área e de Zona de

Expansão Urbana, contígua ao Perímetro Urbano do Município

de  Araguari,  e  dá  outras  providências”;  r)  n.  480/2021,

encaminhando e solicitando urgência na apreciação do projeto

de  lei  n.  19/2021,  que  “Ratifica  o  Protocolo  de  Intenções

firmado entre o Município de Araguari e a Frente Nacional de

Prefeitos, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à

pandemia  do  coronavírus,  medicamentos,  insumos  e

equipamentos  na  área  da  saúde,  através  do  CONECTAR  –

Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, dando

outras  providências”;  s)  n.  481/2021,  encaminhando  e

solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n. 20/2021,

que  “Referenda  o  Convênio  de  n.  002/2021,  que  entre  si

celebraram o Município de Araguari e o Hospital Santa Casa de

Misericórdia  de  Araguari,  dando  outras  providências”;  t)  n.

486/2021, encaminhando e solicitando urgência na apreciação

do projeto de lei  n. 21/2021, que “Autoriza o Município de

Araguari  a celebrar  Termo Associativo com a Associação do

Circuito Turístico Rota do Triângulo - IGR – Rota do Triângulo,

dando outras providências”; u) n. 487/2021, encaminhando o

Relatório Anual de Gestão 2020; v) n. 489/2021, encaminhando

o saldo bancário referente ao período de oito a doze de março

do  corrente;  w)  n.  503/2021,  encaminhando  e  solicitando

urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.  22/2021,  que

“Autoriza  a  abertura  de  crédito  especial  para  a  criação  de

dotações no vigente orçamento, objetivando atender despesas

do  REMAD  –  Fundo  de  Recursos  Municipais  Antidrogas,

mediante  anulação  parcial  de  dotações,  no  valor  de  R$

40.000,00 (quarenta mil reais)." 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

pareceres pela aprovação dos projetos: a) de lei n. 15/2021

(celebração de convênio com a Santa Casa de Misericórdia); b)

de lei n. 16/2021 (criação de área de expansão urbana); c) de

resolução n. 2/2021 (aprova as contas da Prefeitura Municipal,

relativas a dois mil e dezenove)- neste parecer, a Vereadora Ana

Lúcia Rodrigues Prado assinou  em substituição ao Vereador

Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  (membro  da  Comissão

Permanente de Finanças). A Comissão Permanente de Serviços

Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política

Urbana e Rural emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de

lei: n. 15/2021; n. 16/2021 e mensagem modificativa enviada
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pelo  prefeito,  por  meio do ofício  n.  450/2021.  A  Comissão

Permanente  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas

emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei: n. 15/2021;

n. 16/2021 e mensagem modificativa. A Comissão Permanente

de Saúde e Assistência Social emitiu parecer pela aprovação do

projeto de lei n. 15/2021. A Comissão Permanente de Meio

Ambiente emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei n.

16/2021. A Comissão Especial composta pela Vereadora Ana

Lúcia  Rodrigues  Prado-PSB,  e  pelos  Vereadores  Renato  de

Almeida/PSC  e  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  emitiu

parecer pela aprovação do projeto de resolução n. 2/2021. V-

APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os

Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por

meio  dos  requerimentos:  1)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n.

751/2021- que informe o saldo existente no Fundo da Nascente

do Dâmasos e se a  Prefeitura estaria  efetuando o depósito

mensal,  discriminando  o  valor;  2)  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos:  a)  n.  752/2021-  que  após  a  poda  da

grama nas avenidas,  seja  efetuada  a limpeza  e  varrição  na

lateral dos meios-fios; exemplificando, citou a sujeira que teria

ficado  na  Avenida  Porto  Alegre,  Bairro  Milenium,  após  a

execução  do  serviço;  b)  n.  753/2021-  levantamento  dos

recursos que estariam parados, impedindo o prosseguimento

de obras, esclarecendo o motivo; c) n. 754/2021- instalação de

academia  popular  (academia  ao  ar  livre)  na  Rua  “L”,  no

Loteamento  Residencial  Monte  Moriá;  3)  Paulo  César

Pereira/DEM:  a)  n.  756/2021- que as  equipes do Programa

Estratégia  de  Saúde  da  Família  intensifiquem  o

acompanhamento dos pacientes pós-Covid-19, auxiliando-os na

recuperação, devido as sequelas e comorbidades geradas pela

doença, evitando até mortes por problemas cardíacos;  b) n.

757/2021- renovação ou adesão do Município ao Programa

Mais  Médico  para  o  Brasil;  c)  n.  758/2021-  que  o  Procon

Araguari  realize  fiscalização  nos  postos  de  combustíveis  e

revendedores de gás de cozinha, analisando a aplicabilidade do

Decreto Federal n. 10.638, de 1º de março de 2021, que reduziu

os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha (GLP),

medida que, segundo informações apuradas, não estaria sendo

aplicada; d) n. 759/2021- realização de reparos na passarela e na

calçada que margeiam o viaduto da Rodovia MG-414, sentido

Distrito  de  Amanhece,  de  acesso  aos  Bairros  Vieno  e  São

Sebastião, pois estariam danificadas, formando poças d’água; 4)

Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 760/2021- execução dos

serviços de patrolamento, nivelamento e cascalhamento, para

recuperação  das  estradas  na  região  do  Retiro  Velho;  b)  n.

763/2021- construção de ciclovia e de passarela para pedestres

na  Rua  Antônio  de  Andrade  Machado,  Bairro  Milenium;

elaboração de projetos visando obter recursos financeiros para

as obras; c) n. 764/2021- construção de ciclovia e de pista de

caminhada  na  Avenida  Minas  Gerais,  trecho  compreendido

entre  a  Avenida Mato Grosso e  a  Avenida Batalhão  Mauá;

elaboração de projetos visando buscar recursos financeiros para

as obras; d) n. 765/2021- recapeamento asfáltico da Avenida

Minas Gerais,  trecho compreendido entre a Travessa Fernão

Dias e a Travessa Assunção- Centro, e conclusão do serviço de

operação tapa-buracos na referida avenida; 5) Rodrigo Costa

Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 761/2021-

maior agilidade nos procedimentos necessários para início da

obra de reforma do Centro Educacional Municipal Rosa Mameri

Rade, na Região do Alto São João; 6)  Eunice Maria Mendes/PSB,

Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 762/2021- conclusão das

obras de pavimentação asfáltica na Rua dos Jequitibás (trecho

de acesso à Rua José Luiz  França),  Bairro São Sebastião;  7)

Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade:  a) n. 767/2021-

solucionar o impasse referente ao imóvel situado na Rua Doutor

Afrânio esquina com a Rua Quinca Mariano,  em estado de

deterioração, causando um impacto negativo na região central

da cidade; b) n. 768/2021- informações sobre a real situação das

doações  de  terrenos  no  Distrito  Industrial;  c)  n.  770/2021-

realização de fiscalização e identificação de despejo clandestino

de esgoto no Córrego Brejo Alegre, causando danos ao meio

ambiente; d) n. 771/2021- patrolamento, cascalhamento e troca

das lâmpadas queimadas na Rua Calimério Borges, Bairro Novo

Horizonte;  8)  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL:  a)  n.  773/2021-

realização de manutenção na estrada da região do Buracão; b)

n. 774/2021- instalação de lâmpadas de LED no restante da Rua

Manoel Assis Pereira, Bairro Goiás, pois foram colocadas apenas

até o Sesiminas; c) n. 775/2021- que seja adotado o regime de

jornada de turno de revezamento para os agentes de saúde e de

endemias, visando garantir a segurança dos profissionais, pois

duas  equipes  estariam  ficando  numa  mesma  sala;  d)  n.

776/2021- disponibilização de testes rápidos da Covid-19 para

as  empresas  instaladas  no  Município,  com  o  objetivo  de

amenizar  a  situação  dos  funcionários,  considerando  que  a

propagação da doença seria maior nas empresas de grande

porte; e) n. 778/2021- que seja alterado ou revogado o inciso IX

do art. 8º da Lei n. 5.126, de 7 de março de 2013, que para a

habilitação do motociclista à prestação do serviço de mototáxi,

exige a apresentação de declaração de que não possui vínculo

empregatício  em  cargos  e  empregos  públicos  nas  esferas

federal,  estadual  e  municipal;  segundo  proponente,  o

dispositivo estaria inviabilizando a complementação do salário

dos mototaxistas; que seja alterado § 1º do art. 16, do Decreto

n. 57, de 30 de abril de 2013, que regulamentou a Lei n. 5.126,

de 7 de março de 2013, pois esta foi alterada pela Lei n. 5.977,

de 18 de dezembro de 2017, determinando que as motocicletas

terão no máximo dez anos de uso, e, no referido decreto, consta

quatro anos de fabricação;  f)  n. 779/2021- encaminhando o

anteprojeto de lei que regulamenta a concessão de diárias e o

reembolso de despesas de viagens aos servidores da Prefeitura

Municipal  de  Araguari,  para  análise  e  posterior  envio  do

respectivo projeto de lei ao Legislativo; g) n. 780/2021- aquisição

do projeto de canalização da rede de drenagem pluvial da Rua

João  Rodrigues  da  Cunha,  que,  segundo informações,  seria

doado por  um  empresário;  9)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.

777/2021- cópia do contrato assinado com a empresa Dias e

Bertolin Segurança Privada, e demais documentos; que informe

o número de funcionários que prestam serviços ao Município,

valor da remuneração e a data do início da prestação do serviço

e  do  término,  se  for  o  caso;  10)  Waltemir  Rodrigues

Neves/Patriota:  a)  781/2021-  que  sejam  flexibilizadas  as

atividades  de  barbearias  e  salões  de  beleza,  seguindo  os

protocolos  de  segurança;  b)  n.  782/2021-  instalação  de

lâmpadas de LED na Rua Monte Alegre (Bairro Santa Helena) e

nas Ruas Pará, Riachuelo, Pedro Moreira (Bairro Jardim Regina);

c) n. 783/2021- instalação de placas de identificação dos nomes

das ruas do Loteamento Portal dos Ipês I e II; d) n. 784/2021-

ampliação do horário de funcionamento das feiras livres, pois os

feirantes estariam seguindo todas as recomendações referentes

ao período de pandemia; e) n. 785/2021- abertura dos lixões

nos  finais  de  semana,  atendendo  pedido  dos  moradores,

evitando o descarte em terrenos baldios; 11) Wilian Marques

Postigo/PL:  a)  n.  786/2021-  que  informe  as  medidas  e  os

critérios adotados para a distribuição, no período da pandemia,
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de cestas  básicas para as famílias  carentes; b) n.  787/2021-

construção de duas quadras de peteca, sendo uma na Avenida

Mato Grosso (próximo ao Posto Mauá)  e outra na Avenida

Minas Gerais (nas imediações do IMEPAC, Supermercado MG);

c)  n.  788/2021-  construção  de prédio  para  a  instalação  da

Unidade Básica de Saúde da Família II do Bairro Santa Terezinha;

12)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.  789/2021-

disponibilização  da  vacina  contra  a  Covid-19  para  todos  os

funcionários  (colaboradores)  da  Santa  Casa  de Misericórdia,

hospital referência no tratamento da doença, pois vários ainda

não teriam sido imunizados; b) n. 790/2021- restabelecimento

do fornecimento de lanche (pão e leite)  para  os  servidores

públicos municipais;  c) n. 791/2021- compra emergencial  de

fitas de glicemia, até a realização do processo licitatório; d) n.

792/2021-  pavimentação  asfáltica  da  Rua  das  Andorinhas,

Bairro dos Bosques; e) n. 793/2021- realização de operação

tapa-buracos na Rua Joaquim Barbosa cruzamento com a Rua

Bela  Vista,  Bairro  Amorim;  13)  Cláudio  Coelho

Pereira/Solidariedade:  a)  n.  794/2021-  revitalização  e

manutenção nas estradas rurais  da região do Barro Branco;

segundo  o  proponente,  as  más  condições  impactam

diretamente  no  desenvolvimento,  pelos  agricultores,  de

atividades econômicas; b) n. 795/2021- reforma do prédio da

antiga escola do Distrito de Florestina, que estaria interditado e

com  risco  de  desabamento,  possibilitando  o  retorno  do

funcionamento, no local, da agência comunitária dos Correios;

c) n. 796/2021- liberação de um novo edital para a implantação

de  reservatório  de  água  no  Loteamento  Jardim  Milani,

considerando que foi suspenso o lançado em dois mil e vinte; d)

n.  798/2021-  disponibilização  de  cama hospitalar  (elemento

facilitador  no cotidiano)  às  pessoas acamadas e tratadas de

forma  domiciliar,  dando  suporte  digno  a  população  mais

vulnerável;  14)  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Eunice

Maria Mendes/PSB: a) n. 797/2021- divulgação dos dados da

vacinação  em  Araguari,  como  total  de  vacinas  aplicadas,

discriminando as pessoas que receberam a primeira e segunda

dose,  profissionais  de  saúde  vacinados  e  demais  dados  da

campanha;  destacaram  os  proponentes,  que  o  portal  G1

sempre atualiza os números do vacinômetro na região,  não

constando  os  referentes  a  Araguari;  15)  Clayton  Francisco

Brazão/PSC: a) n. 799/2021- realização de limpeza no bolsão,

áreas de praças e terrenos sujos do Município localizados no

Loteamento Residencial Jardim Canaã, bem como no canteiro

da Avenida Nossa Senhora da Penha e no terreno do Município

existente  entre  a  BR-050;  b)  n.  800/2021-  participação  dos

vereadores  na  elaboração  de  decretos  relacionados  com  a

pandemia; c) n. 801/2021- que os mototaxistas, motoristas de

vans (vanzeiros) e cuidadores de idosos sejam vacinados contra

a  Covid-19;  d)  n.  802/2021-  chamamento  das  recreadoras

aprovadas no concurso público, para atender a necessidade de

vários Centros Municipais de Educação Infantil; e) n. 803/2021-

disponibilização  de  um  auxílio  emergencial  (verba)  para  os

artistas,  agentes  culturais,  músicos,  capoeiristas,  artesãos,

atores, etc.; f) n. 804/2021- realização de manutenção na galeria

da boca de lobo (bueiro) existente na Rua Isolina Soares, Bairro

Vieno;  g)  n.  805/2021-  cópia  do  contrato  referente  ao

fornecimento de pão e leite, especificando o nome e local onde

funciona a padaria, quantidade e valor pago mensalmente; 16)

Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 806/2021- elaboração de um

planejamento  financeiro  para  cumprimento  das  emendas

impositivas que serão alocadas no orçamento de dois mil e vinte

e dois,  visando o cumprimento e  efetivação das  demandas

apresentadas pelos vereadores; b) n. 807/2021- instalação de

uma torre de telefonia móvel no Loteamento Residencial Monte

Moriá; c) n. 808/2021- circulação do carro fumacê na Rua Rui

Barbosa (Centro) e nos bairros da cidade, assim como realização

de visitas às residências, coleta de recipientes, limpeza de lotes,

campanha de orientação e eliminação dos focos e criadouros de

mosquitos; d) n. 809/2021- implantação de faixas elevadas para

travessia  de  pedestres  em  frente  aos  números  50  (Centro

Educacional  Municipal  Ondina  Moutinho  Vieira)  e  338

(mercado) da Avenida Jardim Botânico,  Bairro Gutierrez; 17)

Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 812/2021- execução

do  serviço  de  pintura  estratigráfica  nas  ruas  que  foram

asfaltadas no Bairro Vieno; b) n. 813/2021- informações sobre

os  imóveis  abandonados  e  ocupados  irregularmente  nos

conjuntos habitacionais financiados pelo Programa Minha Casa,

Minha Vida; medidas que serão adotadas pelo Poder Executivo

para apurar as denúncias de irregularidades e garantir que os

imóveis sejam destinados aos que realmente necessitam; c) n.

814/2021-  pagamento  de  gratificação  para  os  técnicos  em

enfermagem que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e nas

equipes  do  Programa  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  por

estarem na linha de frente da Covid-19, assim como os médicos

e enfermeiros; d) n. 815/2021- encaminhando anteprojeto de

lei instituindo programa de adoção de placas de nomenclatura

em  logradouros  no  âmbito  do  Município,  para  análise  e

posterior remessa do respectivo projeto de lei ao Legislativo; 18)

Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.  817/2021-  inclusão  dos

bombeiros,  policiais  militares  e  civis,  agentes  de  segurança,

motoristas  de  ônibus  do  transporte  público  municipal,  e

cobradores, como prioritários na categoria de vacinação contra

a Covid-19; b) n. 818/2021- criação de crédito para micro e

pequenos  empresários,  possibilitando  que,  com o apoio  do

Fundo de Aval  Garantido – FAG,  o pequeno empreendedor

tenha acesso a empréstimos; destacou a proponente, que o

Município necessita buscar parcerias para ajudar os pequenos

negócios, nesse período de pandemia; c) n. 819/2021- que a

merenda escolar seja  levada aos alunos da zona rural pelos

motoristas  de vans (vanzeiros),  em parceria  com a Patrulha

Rural da Polícia Militar de Minas Gerais, visando minimizar os

efeitos gerados pela pandemia; d) n. 820/2021- criação de um

auxílio  emergencial  municipal  com o objetivo de reduzir  os

efeitos  sociais  e  econômicos  da  Covid-19,  beneficiando

principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade, pois

muitas aguardam na fila para requerer o benefício do Programa

Bolsa  Família;  encaminhamento  do  respectivo  projeto  para

análise do Poder Legislativo; e) n. 821/2021- capacitação dos

profissionais  da área da saúde para utilização dos capacetes

Elmos, a serem utilizados por pacientes com a Covid-19, gripe

H1N1, pneumonia, edema de pulmão por insuficiência cardíaca

e outras doenças respiratórias, visando à redução dos casos de

intubação e internação de pacientes em Unidades de Terapia

Intensiva – UTIs; f) n. 822/2021- realização de operação tapa-

buracos  nas  proximidades  dos  números 490 e  500 da Rua

Hildebrando Rodrigues Barbosa (Bairro de Fátima), a partir do

cruzamento com a Rua Antônio Camilo; segundo a proponente,

o intenso fluxo de caminhões na via, indicada, pelos aplicativos,

como  rota  para  a  rodovia  sentido  Caldas  Novas,  estaria

causando buracos próximos aos imóveis citados, danificando a

parte  externa  das  residências;  g)  n.  823/2021-  criação  do

Programa de Recuperação Fiscal do Município - REFIS, para dois

mil  e  vinte  e  um,  destinado  à  regularização  de  créditos

decorrentes de débitos dos contribuintes, de natureza tributária

ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até o final do

exercício de dois mil e vinte; h) n. 824/2021- asfaltamento e
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instalação de placa identificando o nome das Ruas dos Lírios, das

Palmas,  das  Rosas  e  das  Flores,  no  Bairro  Gutierrez;  i)  n.

825/2021-  que  seja  suspenso  o  pagamento  de  tributos

municipais  (IPTU, ISSQN, taxa de licença de funcionamento),

devido à pandemia da Covid-19, colaborando com os setores

comerciais  e  trabalhadores  afetados  e  prejudicados  pelas

restrições de atividades impostas em virtude da quarentena, até

que  recuperem  a  adimplência;  19)  Giulliano  Sousa

Rodrigues/PSB:  a)  n.  826/2021-  instalação  de  redutores  de

velocidade nas portas das escolas do Município; b) n. 827/2021-

informações sobre o Levantamento Rápido de Índices para o

Aedes aegypti - LIRAa, pois a média aceitável pelo Ministério da

Saúde seria  de um por  cento e,  por publicações nas redes

sociais, em algumas regiões da cidade o índice de infestação

seria de seis vírgula três por cento; c) n. 828/2021- intensificar a

fiscalização  quanto  a  realização  de  festas  clandestinas  e

aglomerações nos ranchos, chácaras, sítios, pois seriam várias as

denúncias;  considerando  a  alegação  de  falta  de  material

humano  para  a  fiscalização,  sugeriu  o  proponente,  que  a

Administração  Municipal  busque reforços  junto ao  Segundo

Batalhão  Ferroviário  ou  faça  a  contratação  temporária  de

pessoal, para atender a demanda; d) n. 829/2021- celebração

de parceria com o setor do comércio, visando a aquisição de

vacinas  para  aplicação  nas pessoas  que  atuam  no  setor,

possibilitando  o  funcionamento  normal;  e)  n.  832/2021-

instalação de lâmpadas de LED na Rua Jaime Gomes (Centro). A

Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  o  Vereador  Marcus

Vinícius  Duarte/Republicanos,  por  meio  do  requerimento  n.

755/2021, apresentaram agradecimentos a doutora Tânia Mara

Guimarães Pena, juíza do Trabalho da Comarca de Araguari, pelo

apoio e pela destinação de recursos das multas trabalhistas para

o  combate  à  pandemia  do  novo  coronavírus.  O  Vereador

Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade  apresentou  os

requerimentos: a) n. 766/2021, solicitando o envio de ofício de

pêsames  à  família  de  Marcos  Vinícius  Dias  Martins;  b)  n.

769/2021,  solicitando  a  Usina  Hidrelétrica  de  Furnas,  que

informe se existe fiscalização e notificação sobre a construção

de chácaras de recreio em faixa de domínio público da represa,

localizada no Município de Araguari. Os Vereadores Leonardo

Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e Marcus Vinícius Duarte/

Republicanos apresentaram moção (n. 11/2021) de aplauso ao

doutor  Leonardo  Furtado  Borelli,  pelos  relevantes  serviços

prestados na Procuradoria  Geral do Município.  A Vereadora

Eunice  Maria  Mendes/PSB e  o Vereador  Sebastião Joaquim

Vieira/PSL  apresentaram  as  seguintes  proposições:  a)

requerimento n.  772/2021, solicitando o envio de ofício de

pêsames à família de Francisco Valentim; b) moção (n. 12/2021)

de aplauso aos assistentes sociais pelo “Dia Internacional do

Serviço Social”, comemorado na terceira terça-feira do mês de

março de cada ano. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL

apresentou o projeto de lei n. 23/2021, que “Dispõe sobre a

implantação  de ciclovias/ciclofaixas  quando da instalação  de

novos  loteamentos  no  Município  de  Araguari/MG.”  A

Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC e o Vereador Sebastião

Joaquim Vieira/PSL apresentaram as seguintes proposições: a)

requerimento n. 810/2021, solicitando ao governador de Minas

Gerais, Romeu Zema, a reabertura do comércio não essencial,

mediante  a  apresentação  de  plano  de  contingência  a  ser

aprovado e fiscalizado pela Vigilância Sanitária, mesmo na onda

roxa do Programa Minas Consciente; segundo os proponentes,

o toque de recolher e a lei seca evitam possíveis aglomerações,

e  destacaram  as  grandes  dificuldades  enfrentadas  pelos

comerciantes  com  o  fechamento  dos  estabelecimentos;  b)

moção (n. 13/2021) de aplauso ao secretário municipal José

Sebastião Camargo e aos servidores da Secretaria Municipal de

Trânsito,  Transportes  e  Mobilidade  Urbana,  pelo  cuidado,

dedicação e proteção dispensados aos animais que vivem na

rua; dando ciência da moção ao secretário municipal  e aos

servidores  Alessandro  da  Conceição  Brasileiro  de  Alvarenga,

Alicionon de Oliveira,  Andressa Reis,  Danilo  Alex de Oliveira,

Eder Lopes de Jesus, Irene Rosa Batista, Jaime Ferreira Neves,

Jorge César Pereira,  José Sebastião Camargo, Juliano Silveira

Ramos, Kênia Lúcia de Miranda, Leiriane Aparecida Paulino, Luci

Cavalcante, Lucimeire Pereira, Luiz Cláudio Resende, Maria do

Rosário  Alves,  Maria  MadalinaPereira,  Mariza  de  Fátima

Espíndula,  Nayara  Mendes de Souza,  Nefetali  Pereira  Pinto,

Regilaine da Silva Laura e Wilton Luiz de Lima. A Vereadora

Denise  Cristina Lima de Andrade/PL  e  o Vereador  Giulliano

Sousa  Rodrigues/PSB  solicitaram  ao  governador  de  Minas

Gerais, Romeu Zema (requerimento n. 811/2021), que informe

os resultados práticos obtidos em relação à redução do número

de casos da Covid-19, número de mortes, após o decreto que

instituiu  a  onda  roxa  do  Plano  Minas  Consciente;  dados

objetivos  comprovando  que  o  fechamento  do  comércio

atenuou a crise; medidas que serão adotadas para socorrer as

pessoas que estariam em extrema dificuldade econômica, por

não  poderem  trabalhar.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues

Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/

Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras

Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,

Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Leonardo

Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de

Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves

Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,

Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da

Silva/PL  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o

requerimento  n.  816/2021,  solicitando  a  dispensa  dos

interstícios regimentais, para discussão e votação do projeto de

lei  n.  16/2021.  O  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB

apresentou os requerimentos:  a)  n.  830/2021, solicitando o

envio de ofício de pêsames à família de Sebastião Domingos de

Faria; b) n. 831/2021, solicitando o envio de ofício de pêsames à

família  de  Rosemarli  da  Silva  Troncha;  c)  n.  833/2021,

solicitando ao presidente do Poder Legislativo que estude a

possibilidade de aquisição de vacinas contra a Covid-19, para

imunização dos servidores públicos da Câmara Municipal, assim

como  dos  funcionários  terceirizados.  O  Vereador  Clayton

Francisco  Brazão/PSC  apresentou  o  projeto  de  decreto

legislativo  n.  8/2021,  que  “Concede  o  Título  de  Cidadão

Honorário  de  Araguari  ao  Excelentíssimo  Senhor  Ederson

Campos  França.”  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB

apresentou  o  projeto de  decreto  legislativo  n.  9/2021,  que

“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  a  Excelentíssima

Senhora  Alice  Siqueira  Tomaz.”  O  Vereador  Renato  de

Almeida/PSC  apresentou  substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.

12/2021, que “Modifica a denominação da Rua Sete, localizada

no Loteamento Portal dos Ipês I, e da Rua “F”, localizada no

Loteamento Portal  dos Ipês II,  Bairro Ouro Verde, para Rua

Ricardo  Borges  da  Silva.”  O  Vereador  Rodrigo  Costa

Ferreira/Patriota apresentou substitutivo ao projeto de lei  n.

13/2021, que “Modifica a denominação da Área Verde Um,

localizada no Loteamento Residencial Vila Olímpica, Bairro São

Sebastião, para Praça José Garcia Cardoso.” O requerimento n.

816/2021  foi  aprovado  por  quatorze  votos.  VI-  ORADORES

INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os  Vereadores  Marcus
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Vinícius  Duarte/Republicanos,  Renato  de  Almeida/PSC,

Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,

Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Débora  de  Sousa

Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Leonardo

Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, que dispensaram o uso

da  palavra,  como  medida  de  prevenção  à  Covid-19.  VII-

SEGUNDA CHAMADA-  Responderam a Vereadora Ana Lúcia

Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho

Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as

Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de

Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores

Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,

Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo

Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro

Júnior/Solidariedade,  Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir

Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,

Wilian Marques Postigo/PL. 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.  Quando  da

discussão do projeto de lei n. 8/2021 (altera estrutura orgânica

básica da Procuradoria Geral do Município), o plenário aprovou

por  dezesseis  votos,  o  pedido  de  vista,  por  quinze  dias,

formulado  pelo  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL.  Em

votação o projeto de lei n. 9/2021, de autoria do Executivo,

foram  aprovados  por  dezesseis  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;

b) projeto de lei n. 9/2020 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. 5, de

16 de março de 2020, que “Altera a Lei n.  6.236, de 4 de

dezembro  de 2019,  que “Dispõe  sobre o Serviço Funerário

Municipal de Araguari, e dá outras providências”.” Quando da

discussão do projeto de lei 16/2021 (Área/Zona de Expansão

Urbana), foi concedida vista por seis dias ao Vereador Giulliano

Sousa Rodrigues/PSB, com base na alínea “t”, do inciso II, do art.

42,  do  Regimento  Interno  da  Câmara.  IX-  DISCUSSÃO  E

VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem

restrições, por dezesseis votos,  a ata da sessão ordinária da

Câmara, realizada no dia nove de março de dois mil e vinte e

um.  X-  DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram

aprovados, por dezesseis votos: a) requerimentos n.s 751, 752,

753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763 (exceto o

pedido sobre passarela para pedestres, já formulado por meio

do requerimento n. 166/2021), 764, 765, 766, 767, 768, 769,

770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 (exceto os

pedidos sobre a duplicação e ciclovia, já formulados por meio

dos requerimentos n.s 261 e 435/2021), 782, 783 (exceto o

pedido sobre o Loteamento Portal dos Ipês I, já formulado por

meio do requerimento n. 604/2021), 784, 785, 786, 787, 789,

790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802,

803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816,

817 (exceto o pedido sobre bombeiros, policiais militares e civis,

já formulado por meio do requerimento n. 650/2021), 818, 819,

820, 821, 822, 823, 824, 825 (exceto o pedido sobre IPTU e

ISSQN,  já  formulado  por  meio  dos  requerimentos  n.s

482/575/2021), 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833/2021; b)

moções de aplauso n.s 11, 12, 13/2021. Não foram apreciados

os  requerimentos  n.s  781,  788,  812/2021,  pois  os  pedidos

constantes  destes  já  foram  formulados  por  meio  dos

requerimentos n.s 624, 496, 418/597/2021, respectivamente.

XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem

do dia da próxima sessão, extraordinária, os projetos de lei n.s

19/2021  e  20/2021.  XII-  CHAMADA  FINAL-  Responderam  a

Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores

Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco

Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise

Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os

Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues

da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de

Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves

Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,

Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da

Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL. O presidente Leonardo

Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença de

todos,  convocou  os  vereadores  para  a  próxima  sessão  da

Câmara,  extraordinária,  a  realizar-se  às  oito  horas  e  trinta

minutos do dia dezessete de março do corrente; e, às onze

horas e quinze minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara

Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 16 de março

de 2021. Ata aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala

das sessões, em 23 de março de 2021. - Vereador Leonardo

Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-presidente;  Vereadora

Débora de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária.

___________________________________________________

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA

DEZESSETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara

Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se

extraordinariamente no dia dezessete de março de dois mil e

vinte e um, quarta-feira, às oito horas e trinta minutos, em sua

sede  própria,  situada  na  Rua  Coronel  José  Ferreira  Alves,

número 758, nesta cidade. O presidente da Câmara, Vereador

Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  solicitou  a

segunda-secretária que fizesse a chamada dos Vereadores. I-

PRIMEIRA  CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora  Ana Lúcia

Rodrigues Prado/PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC,

as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC – segunda-secretária,

Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB,

e  os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos  –  presidente,  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa

Ferreira/Patriota  –  vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro

Júnior/Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,

Wellington Resende da Silva/PL,  Wilian  Marques Postigo/PL.

Então o presidente, invocando a proteção de Deus e em nome

do povo  araguarino,  declarou  aberta a  sessão  e  solicitou  a

segunda-secretária que fizesse a leitura do edital de convocação

e das correspondências recebidas, pois a ata da sessão anterior

seria  apreciada  em  outra  oportunidade.  II-  EDITAL  DE

CONVOCAÇÃO-  “O  presidente  da  Câmara  Municipal  de

Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições

legais, e, conforme disposto no art. 23, § 4º, III, da Lei Orgânica

do Município,  c/c art.  96,  III  e § 3º,  do Regimento Interno,

convoca  os  senhores  vereadores  para  uma  sessão

extraordinária, a realizar-se no dia dezessete (17) de março de

dois mil e vinte e um (2021) – quarta-feira, às oito (8) horas e

trinta (30) minutos, no recinto próprio deste Legislativo, para a

deliberação sobre os seguintes projetos de autoria do Poder

Executivo,  protocolizados  na  Câmara  Municipal  na  presente

data: de lei n. 19/2021, que “Ratifica o Protocolo de Intenções
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firmado entre o Município de Araguari e a Frente Nacional de

Prefeitos, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à

pandemia  do  coronavírus,  medicamentos,  insumos  e

equipamentos  na  área  da  saúde,  através  do  CONECTAR  –

Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, dando

outras  providências”;  de  lei  n.  20/2021,  que  “Referenda  o

Convênio de n. 002/2021, que entre si celebraram o Município

de Araguari e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari,

dando  outras  providências.”  Câmara  Municipal  de  Araguari,

Estado de Minas Gerais, em 12 de março de 2021. Leonardo

Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-presidente.” O referido

edital foi publicado na edição n. 297 do Diário Oficial Eletrônico

do Legislativo Municipal.  III- LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA

RECEBIDA-  Ofício  n.  2/2021,  do  Comitê  Gestor  do  Fundo

Municipal de Defesa Ambiental, solicitando a indicação de dois

membros (titular e suplente) para compor referido órgão; sendo

indicados, pelo plenário: Vereador Wilian Marques Postigo/PL

(titular),  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  (suplente).

Concluída a leitura da correspondência, passou a secretariar os

trabalhos  o  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL.  IV-

APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  A

Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores

Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco

Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise

Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os

Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César

Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves

Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,

Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da

Silva/PL  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  os

requerimentos n.s 834/2021 e 835/2021, solicitando a dispensa

dos  interstícios  regimentais  para  discussão  e  votação  dos

projetos  de  lei  n.s  19/2021  e  20/2021,  respectivamente;

supracitados requerimentos foram aprovados por quinze votos.

V-  LEITURA  DE  PARECERES-  As  Comissões  Permanentes  de

Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,

Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,

Orçamento e Tomada de Contas,  e de Saúde e Assistência

Social, emitiram pareceres pela aprovação dos projetos de lei n.s

19/2021 e 20/2021. VI- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a

Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores

Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco

Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise

Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os

Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues

da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/Democratas, Rodrigo

Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro

Júnior/Solidariedade,  Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir

Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,

Wilian Marques Postigo/PL. VII-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO

PROJETO EM PAUTA- Encontravam-se na pauta desta sessão

extraordinária  os  projetos  de  lei  a  seguir  relacionados;

antecedendo  cada  votação,  foi  anunciada  a  discussão  da

matéria. Em votação o projeto de lei n. 19/2021, de autoria do

Executivo, foram aprovados por quinze 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. 19/2021 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. 6, de 17 de março de

2020,  que  “Ratifica  o  Protocolo  de  Intenções  firmado

entre  o  Município  de  Araguari  e  a  Frente  Nacional  de

Prefeitos,  com  a  finalidade  de  adquirir  vacinas  para

combate  à  pandemia  do  coronavírus,  medicamentos,

insumos  e  equipamentos  na  área  da  saúde,  através  do

CONECTAR – Consórcio Nacional  de Vacinas das Cidades

Brasileiras,  dando  outras  providências.”  Em  votação  o

projeto de lei n. 20/2021, de autoria do Executivo, foram

aprovados por quinze 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.

20/2021 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. 7, de 17 de março de 2020, que “Referenda o Convênio

de n. 002/2021, que entre si celebraram o Município de

Araguari e o Hospital  Santa de Misericórdia de Araguari,

dando  outras  providências”  (transferência  para  referido

hospital de: cento e trinta e cinco mil reais para locação de

bombas  de  infusão,  pelo  período  de  seis  meses;  e  de

quatrocentos e oitenta mil  reais  mensais para custear o

funcionamento  de  mais  dez  leitos  de  UTI  Covid,  pelo

período de três meses). VIII- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA

SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima sessão

ordinária, os projetos de lei n.s 15/2021 e 16/2021, e de

resolução n. 2/2021. IX- CHAMADA FINAL- Responderam a

Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores

Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco

Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,

Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria

Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa

Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,

Paulo  César  Pereira/Democratas,  Rodrigo  Costa

Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro

Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,

Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende

da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; ausente na sessão

o  Vereador  Renato  de  Almeida/PSC.  Em  seguida,  o

presidente agradeceu a presença de todos,  convocou os

Vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se

às oito horas do dia vinte e três de março de dois mil e

vinte e um. E, às nove horas, declarou encerrada a sessão.

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de Minas  Gerais,

em 17 de março de 2021. Ata aprovada sem restrições,

por quinze votos.  Sala  das sessões,  em 23 de março de

2021.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva

Neto/Republicanos  –  presidente;  Vereadora  Débora  de

Sousa Dau/PSC- segunda-secretária
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