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Portaria GAB 003/2021

“Faz designação temporária de servidores efetivos, para
o  exercício  da  função  de   encarregado  do  controle  de
patrimônio e de almoxarifado, em razão da necessidade e
urgência  de  aprimoramento  dos  referidos  sistemas  de
controle, e dá outras providências.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são próprias,
e

CONSIDERANDO, que para atendimento a exigências
legais e por necessidade administrativa, a Câmara Municipal
necessita, com urgência, aprimorar seus sistemas de controle
de Patrimônio e de Almoxarifado;

CONSIDERANDO, que não há na atualidade, condições
de promover a nomeação dos aprovados no concurso para o
cargo de Agente de Patrimônio e Almoxarifado, por absoluta
falta de espaço e recursos financeiros; 

CONSIDERANDO,  que  o  servidor  Danilo  Borges  dos
Santos Martins, titular do cargo de Agente de Vigilância, se
encontra sem função em razão da terceirização dos serviços
de Vigilância, e que o servidor Diego Amaro Simões Fontes,
titular  do  cargo  de  Auxiliar  Administrativo,  também  se
encontra na mesma situação em razão da suspensão do
convênio de identificação firmado com o Departamento de
Polícia Civil; 

CONSIDERANDO,  que,  ambos  servidores  possuem
formação escolar suficiente para ser preparado para exercício
da  função,  até  que  seja  promovida  a  convocação  dos
aprovados no concurso público, é lícito o aproveitamento dos
referidos servidores em funções para o exercício de outras
funções  compatíveis  com  sua  capacidade  funcional,
conforme previsto no art. 50 da Lei nº 1.639, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Araguari;

RESOLVE

Art. 1º - Designar, os servidores DANILO BORGES DOS
SANTOS e DIEGO AMARO SIMÕES FONTES, para exercerem
temporariamente a função de encarregado de controle de
patrimônio  e  de  Almoxarifado  da  Câmara  Municipal  de
Araguari.

Art.  2º  -  No  exercício  das  funções,  os  servidores
designados terão as seguintes atribuições:

1.0 – CONTROLE DE PATRIMÔNIO
1.1 – Manter atualizado em meio eletrônico o registro

de bens pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal;
1.2  –  Promover  a  colocação de  placas  contendo  o

número  de  registro  do  bem  patrimoniado  para  sua
identificação no sistema de controle;

 1.3  -  Promover  a  baixa  dos  bens  inservíveis
encaminhando-os ao Poder Executivo para destinação final;

1.4 – Manter em arquivo relação de bens patrimoniais
colocados  à  disposição  dos  departamentos  da  Câmara
Municipal, devidamente assinadas pelos responsáveis pela
sua guarda;

1.5  – Fazer periodicamente a  conferência  dos bens
patrimoniais em uso nos diversos departamentos;

1.6  –  Manter  devidamente  atualizado  registro  de
ocorrências sobre o estado de conservação e uso dos bens
patrimoniados; 

1.7  –  Informar,  por  escrito,  ao  Departamento
Competente  o  desaparecimento  de  qualquer  bem
patrimoniado para as providências necessárias.

1.8  - praticar outros atos comuns ao desempenho da
função.

2.0 – CONTROLE DE ALMOXARIFADO
2.1- Manter atualizado em meio eletrônico o registro de

estoque dos bens de uso e consumo;
2.2 - Encaminhar com antecedência à Superintendência

Administrativa, relação de materiais a serem adquiridos, para
a promoção dos expedientes necessários à aquisição;

2.3 - Receber, conferir e promover o registro no sistema
dos materiais adquiridos;

2.4  -  Disponibilizar,  mediante  requisição  escrita  e
assinada, os materiais solicitados pelos Departamentos da
Câmara, promovendo a competentes baixas no sistema de
controle; 

2.5-  Fazer,  periodicamente,  conferência  física  dos
materiais em estoque para confronto com os registrados no
sistema;

2.6  -  Manter  devidamente  atualizado,  registro  de
ocorrências de fatos relevantes que fujam a normalidade;

2.7  -  Informar,  por  escrito,  ao  Departamento
competente a ocorrência de fatos relevantes, não rotineiros,
no funcionamento do almoxarifado.

2.8 - Praticar outros atos comuns ao desempenho da
função.     

Art.  3º  -  Revogadas  as  disposições  em contrário,  a
presente Portaria entra em vigor a partir da sua publicação no
Diário Oficial Eletrônico da |Câmara Municipal, com efeitos a
partir de 01 de abril de 2021.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
08 de abril de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto 
Presidente

_________________________________________________
Portaria GAB 004/2021

“Dispõe sobre a designação de servidor para exercer as
funções de Ouvidor da Câmara Municipal de Araguari e dá
outras providências.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são próprias,
e

CONSIDERANDO,  que  foi  instituída  a  Ouvidoria  da
Câmara Municipal de Araguari, como meio de interlocução
com a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o
recebimento  de  solicitações,  informações,  reclamações,
sugestões,  críticas,  elogios  e  quaisquer  outros
encaminhamentos inerentes a atividade;

CONSIDERANDO,  a  necessidade  da  designação  de
servidor para direção dos trabalhos da referida Ouvidoria;

RESOLVE

Art. 1º - Designar, o servidor DIEGO AMARO SIMÕES
FONTES, titular  do cargo de Auxiliar  Administrativo,  para
responder,  por  tempo  indeterminado,  pela  Ouvidoria  da
Câmara Municipal de Araguari.

Art. 2º - No exercício das funções, o servidor designado
terá as seguintes atribuições:

I  -  receber,  analisar  e  encaminhar  as  reclamações,
sugestões, elogios e denúncias e demais manifestações que
lhe  forem  dirigidas,  encaminhando  aos  seus  respectivos
destinatários  e  notificando  os  órgãos  competentes  para
esclarecimentos, se necessários, em 15 (quinze) dias;

II  -  manter o cidadão informado,  caso requerido, a
respeito  das  averiguações  e  providências  adotadas  pela
Câmara  Municipal  de  Araguari  sobre  os  procedimentos
administrativos de seu interesse;

III - elaborar relatório anual das atividades da Ouvidoria,
encaminhando cópias do referido relatório ao Presidente da
Câmara Municipal.

IV  -  organizar  e  manter  atualizado  arquivo  da
documentação  relativa  às  denúncias,  reclamações  e
sugestões recebidas.

Art.  3º  -  Revogadas  as  disposições  em contrário,  a
presente Portaria entra em vigor a na data da sua publicação
no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Araguari.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
08 de abril de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto 
Presidente

______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A
Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,
reuniu-se ordinariamente no dia vinte e três 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 a
Vereadora  Ana Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB que,  atuando
como secretária  ad-hoc,  fizesse  a  chamada.  I-  PRIMEIRA
CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, o Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
a  Vereador  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presidente,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota  -  vice-presidente,  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 secretária ad hoc que fizesse a
leitura  das  atas  das  sessões  anteriores  e  das
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correspondências  recebidas.  II-  LEITURA  DAS  ATAS  DAS
SESSÕES ANTERIORES- Foram lidas as atas das sessões da
Câmara,  ordinária  e  extraordinária,  realizadas
respectivamente nos dias dezesseis e dezessete de março de
dois mil e vinte e um. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.
568/2021,  encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação do projeto de lei n. 24/2021, que “Estabelece o
piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários
de Saúde e para os Agentes de Combate às Endemias para o
exercício de 2021, no âmbito do Município de Araguari,
dando outras providências”; b) n. 569/2021, encaminhando e
solicitando  urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
25/2021, que “Altera  a  categoria  dos  bens públicos  que
menciona,  dando  outras  providências”;  c)  n.  580/2021,
encaminhando o projeto de lei complementar n. 4/2021, que
“Declara a via pública que menciona, como Corredor de
Comércio, Indústria e de Serviços para os fins que especifica.”
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 da mensagem modificativa enviada pelo prefeito
(ofício n. 450/2021) ao projeto de lei n. 16/2021 (zona de
expansão  urbana).  A  Comissão  Permanente  de  Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política
Urbana  e  Rural  emitiu  pareceres  pela  aprovação:  a)
substitutivo ao projeto de lei n. 12/2021 (Rua Ricardo Borges
da Silva); b) substitutivo ao projeto de lei n. 13/2021 (Praça
José  Garcia  Cardoso),  com  o  Vereador  Paulo  César
Pereira/DEM assinando em substituição ao Vereador Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota  (proponente);  c)  projeto  de  lei  n.
21/2021 (Associação do Circuito Turístico Rota do Triângulo);
d) n. 22/2021 (abertura de crédito especial  para atender
despesas do Fundo de Recursos Municipais Antidrogas). A
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei
n.s 21/2021 e 22/2021; nestes pareceres, o Vereador Wilian
Marques Postigo/PL assinou em substituição ao Vereador
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  (ausente).  A  Comissão
Permanente  de  Meio  Ambiente  emitiu  parecer  pela
aprovação da mensagem modificativa enviada pelo prefeito
(ofício n. 450/2021) ao projeto de lei n. 16/2021. A Comissão
Permanente de Segurança Pública e Defesa do Consumidor
emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei n. 22/2021. A
Comissão  Especial  composta  pelos  Vereadores  Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e
Débora de Sousa Dau/PSC- em substituição a Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL (proponente),  emitiu
parecer pela aprovação do projeto de decreto legislativo n.
3/2021  (Titulo  de  Cidadão  Honorário  de  Araguari:  José
Sebastião  de  Camargo).  Encerrado  o  momento  para  a
apresentação de pareceres, a Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC  passou  a  secretariar  os  trabalhos.  V-
APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio dos requerimentos: 1) Paulo César Pereira/DEM: a) n.

836/2021-  que  a  quantidade  de  vacinas  e  o  nome  das
pessoas imunizadas contra a Covid-19 sejam divulgados em
site  específico,  conforme  anteprojeto  em  anexo;  b)  n.
837/2021- que informe a situação do estoque de insumos
utilizados para a intubação de pessoas vítimas da Covid-19; 2)
Renato de Almeida/PSC: a) n. 838/2021- apresentação de
prestação de contas contendo o valor e a destinação das
verbas federais e estaduais repassadas, no corrente ano, para
o  combate  à  Covid-19;  que  a  Comissão  Permanente  de
Saúde e Assistência Social  informe a população sobre os
repasses,  semanalmente;  b)  n.  839/2021-  realização  de
reparo  e  manutenção  na  rede  de  esgoto  em  frente  ao
número 2.540 da Avenida Orlando César Vieira (esquina com
a Avenida Coronel Belchior de Godoy), Bairro Goiás; segundo
o  proponente,  o  esgoto  estaria  vazando  a  céu  aberto,
provocando mau cheiro e acúmulo de bichos; c) n. 840/2021-
disponibilização com maior rapidez dos exames de Covid-19,
pois muitas famílias estariam tendo que pagar pelo exame;
liberação  do  tratamento  precoce  que,  segundo  o
proponente,  estaria  dando  ótimos  resultados  em  outras
localidades; d) n. 841/2021- implantação da infraestrutura
necessária e pavimentação asfáltica da Rua Dezenove de
Outubro (Bairro Santa Terezinha), esquina com a Rua Nicanor
Garcia; 3) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 842/2021-
execução  de  obras  de  patrolamento,  nivelamento  e
cascalhamento para recuperação das estradas da região da
Contenda; b) n. 843/2021- revitalização (jardinagem, bancos,
mesas, lixeiras, passarelas) da Praça Odilon Ferreira, Bairro
Goiás; c) n. 846/2021- que seja substituído o transformador
de alta tensão que fornece energia elétrica para o Bairro
Goiás parte alta, por não tem capacidade para abastecer o
setor, ocasionando constantes quedas de energia; 4) Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
844/2021-  contratação  de  empresa  terceirizada  para  a
realização de obras de recuperação e reforma de pontes e de
mata-burros  nas  regiões  rurais;  para  o  proponente,  a
Secretaria  Municipal  de  Obras  não  estaria  conseguindo
atender a demanda; 5) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: a) n. 845/2021- conclusão das obras
de pavimentação asfáltica na Rua Cabriúnas e na Rua dos
Jequitibás (Bairro São Sebastião), incluindo-as no plano de
asfaltamento das vias de acesso ao Residencial Vila Olímpica;
6)  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
847/2021-  instalação  de  placas  de  sinalização,  de  faixa
elevada para travessia de pedestres e aumento no número
de redutores de velocidade na Avenida Brasil, principalmente
no setor de acesso aos Residenciais Portal de Fátima, Bela
Suíça,  Monte Moriá e Madri;  b)  n.  848/2021- poda das
árvores existentes no Centro Esportivo de Apoio Comunitário
- CESAC IV, e realização de limpeza no local; c) n. 850/2021-
contratação de empresa de engenharia para elaboração de
projeto e reforma dos antigos galpões da Rede Ferroviária
Federal  S/A  –  RFFSA  (localizados  atrás  do  Palácio  dos
Ferroviários), visando a instalação de órgãos do Município; d)
n. 851/2021- fiscalização e cadastramento dos imóveis não
habitados do Programa Minha Casa, Minha Vida; 7) Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  852/2021-  realização  de
limpeza na área onde funcionou o Clube Recanto do Galo,

que  estaria  abandonada,  propiciando  a  proliferação  do
mosquito  da  dengue  e  o  aparecimento  de  animais
peçonhentos; destacou o proponente, que a permuta da
área seria muito questionada pelos moradores da região e
pelos sócios do antigo clube, que não teriam sido consultados
sobre a troca; b) n.  853/2021- que sejam instalados um
parque infantil (parquinho) e uma academia ao ar livre na
sede da Superintendência de Água e Esgoto, no espaço não
utilizado; c) n. 854/2021- realização de capina e de limpeza na
Travessa  Santa  Edwiges,  no  Bairro  Gutierrez;  8)  Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  855/2021-  patrolamento  da
estrada  da  Ponte  Preta;  b)  n.  856/2021-  instalação  de
lâmpadas de LED na Rua Planaltina, Bairro Maria Eugênia; c)
n.  857/2021-  instalação  de  lâmpadas  de  LED  na  Rua
Professora  Maria  Aparecida  da  Costa;  d)  n.  858/2021-
transferência de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades
Básicas  de  Saúde  da  Família  –  UBSFs  dos  Distritos  de
Amanhece  e  de  Piracaíba,  para  serem  aplicadas  pelos
agentes  de  saúde  nas  pessoas  acamadas;  lembrou  o
proponente,  que  o  agendamento  estaria  ocorrendo  na
Secretaria Municipal de Saúde, mas com muita demora na
aplicação, devido à grande demanda; 9) Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB:  a)  n.  860/2021-  assinatura  de  contrato
emergencial para a realização de eletrocardiogramas, até a
celebração  do  respectivo  convênio;  b)  n.  861/2021-
pagamento de adicional  de insalubridade  (quarenta  por
cento) aos servidores da saúde que atuam diretamente no
combate à Covid-19; dispensar especiais cuidados para a
Atenção Primária e Secundária; c) n. 862/2021- informações
sobre a falta de medicamentos na Farmácia Municipal; d) n.
863/2021-  que  informe  o  número  de  pacientes  que,
atendidos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, seriam
encaminhados para o horário estendido na Policlínica; que
seja  disponibilizado  um  transporte  para  efetuar  citada
transferência; e) n. 864/2021- instalação de lâmpadas de LED
na Rua Luziânia (Bairros Maria Eugênia e Brasília), na Rua
Marechal José Pessoa (Bairro Brasília) e na Rua Raul José de
Belém (Bairro  dos Bosques)-  trecho entre a Praça Pedro
Teixeira e a Rua dos Inhambús; f) n.  865/2021- instalação de
semáforo no cruzamento da Rua Padre Nicácio com a Rua
Iturama (Bairro Amorim); g) n. 866/2021- poda das árvores
na Avenida da Saudade, próximo ao Cemitério Bom Jesus; h)
n. 867/2021- notificação do proprietário para a construção de
passeio público (calçada) nos setores da Chácara Sinhazinha
localizados na Avenida Coronel Belisário Rodrigues da Cunha
e na Alameda Eugênio Nasciutti (Bairro Maria Eugênia); 10)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.  868/2021-
nivelamento asfáltico da Avenida Porto Alegre, pois as valas
existentes, principalmente nos pontos de cruzamento com
ruas,  geram  inúmeros  transtornos  para  os  motoristas,
especialmente  no  período  chuvoso;  b)  n.  870/2021-
atualização dos nomes das ruas da cidade junto aos Correios,
CEMIG  e  demais  órgãos;  esclareceu  o  proponente,  que
muitas ruas tiveram a denominação alterada, porém, nas
correspondências e documentos constam os antigos nomes
(números, letras); c) n. 871/2021- reativação do Telecentro,
no setor da Secretaria Municipal de Educação, para serem
ministrados  cursos  básicos  de  informática,  visando  a
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capacitação  técnica  da  população,  especialmente  dos
adolescentes e jovens; d) n. 872/2021- que sejam tomadas
providências  com  relação  ao  abastecimento  de
medicamentos  na  Farmácia  Municipal,  ressaltando  que
seriam recorrentes as reclamações da população sobre a falta
de  remédios,  especialmente  os  de  uso  contínuo;  e)  n.
873/2021-  que  a  Superintendência  de  Água  e  Esgoto
encaminhe os balancetes de débitos e receitas referentes aos
últimos quatro anos, para ser analisada a informação de baixa
de  recursos  no  caixa  da  autarquia;  11)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos: a) n. 869/2021- instalação de telas nas
grades  dos  bueiros,  como  medida  de  prevenção  ao
entupimento  das  bocas  de  lobo;  12)  Clayton  Francisco
Brazão/PSC: a) n. 874/2021- celebração de parceria com as
clínicas de recuperação de dependentes químicos, com o
objetivo de criar a ala feminina; b) n. 875/2021- instalação de
semáforo no cruzamento da Rua Joaquim Barbosa com a Rua
Bela Vista; c) n. 878/2021- execução do serviço de pintura
estratigráfica no cruzamento das Ruas Padre Nicácio e Bela
Vista; d) n. 879/2021- agilidade na entrega dos resultados dos
exames de Covid-19; e) n. 880/2021- que os motoristas do
aplicativo Uber  sejam vacinados  contra  a  Covid-  19;  13)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota: a) n. 876/2021- que a Superintendência de Água e
Esgoto instale uma barraca no Aeroporto Santos Dumont e
distribua copos de água para as pessoas que aguardam para
serem vacinadas contra a Covid-19; 14) Clayton Francisco
Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.  877/2021-
reforma,  pintura  e  construção  de  uma  sala  no  Centro
Educacional Municipal – CEM Ondina Moutinho Vieira; 15)
Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 881/2021- instalação de
faixas elevadas para travessia de pedestres em frente aos
números 1.051 (Academia Body Clube) e 1.065 (Casa de
Frango Cristal e Sacolão) da Rua Sebastião Naves, no Bairro
Miranda; b) n. 882/2021- instalação de faixas elevadas para
travessia de pedestres em frente a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, sendo uma na Praça do
Rosário e outra na Avenida Joaquim Anibal; c) n. 883/2021-
que informe o motivo da não atuação, em conjunto, de uma
equipe  da  zoonoses-  responsável  pela  orientação  e
conscientização  da  população  sobre  a  dengue,  com  os
agentes de endemias, a fim de combater os elevados índices
larvários registrados em Araguari; d) n.  884/2021- realização
de  manutenção  na  Rua  Argentina  (atrás  do  campo  do
Fluminense),  Bairro  dos Bosques,  pois  abriu  uma cratera
próximo ao passeio, podendo ceder outras partes do asfalto,
colocando em risco a segurança das pessoas que praticam
caminhada no setor;  e)  n.  885/2021-  instalação de faixa
elevada para travessia de pedestres em frente ao número
252 da Rua Tertuliano Goulart (Centro); 16) Denise Cristina
Lima de Andrade/PL: a) n. 886/2021- relação dos estagiários
que foram imunizados contra a Covid-19, especificando o
local  onde  atuam;  destacou  a  proponente,  ter  recebido
denúncias de irregularidades no processo; b) n. 888/2021-
que seja priorizada a realização de ações preventivas no
combate  ao  uso  de  álcool  e  outras  drogas;  criação  de
programa  integrado  com  os  Centros  de  Referência  e

Assistência  Social  e  Especializado  (CRAs  e  CREAs),  para
identificar  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  e
promover, especialmente para crianças, ações pedagógicas
de prevenção; que seja reavaliada a posição da Secretaria
Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e na lista de prioridades do governo, visando
garantir o desenvolvimento de projetos e ações eficientes; c)
n. 889/2021- ampliação do atendimento médico na zona
rural, com a designação de pelo menos mais um profissional,
por considerar não ser suficiente apenas um médico para
atuar uma vez por semana em cada comunidade, conforme
informado pelo Executivo; d) n. 890/2021- que informe o
valor mensal arrecadado pela empresa Express Parking Ltda.,
com o estacionamento rotativo, nos últimos doze meses,
especificando  onde  foram  aplicados  os  recursos;  e)  n.
892/2021- implantação do posto de identificação no Centro
Integrado de Atendimento ao Cidadão – CIAC, lembrando
que Araguari atende também regiões vizinhas e conta apenas
com o posto que funciona na Delegacia Regional de Polícia
Civil, gerando uma grande fila de espera; 17) Eunice Maria
Mendes/PSB: a) n. 893/2021- encaminhando o anteprojeto
de lei que concede benefício fiscal ou auxílio até o valor do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, aos proprietários
de imóveis atingidos por desastre ou incidente decorrente de
precipitação pluviométrica ou outro fato da natureza, para
análise e posterior remessa do respectivo projeto de lei ao
Legislativo; b) n. 894/2021- encaminhando o anteprojeto de
lei que institui programa espaço infantil noturno destinado à
primeira infância, atendendo a demanda de famílias com
atividades profissionais ou acadêmicas no horário noturno,
para análise e posterior remessa do respectivo projeto de lei
ao Legislativo; c) n. 895/2021- conclusão do asfaltamento das
ruas que ligam o Bairro São Sebastião ao Residencial Vila
Olímpica, sendo a Rua dos Ipês e a Rua dos Carvalhos, bem
como da Rua Canjeranas e da Rua dos Pinheiros, interligadas
com a Avenida das Palmeiras; d) n. 896/2021- ampliação do
projeto de reforma da Praça Manoel Bonito, para que sejam
inseridos  no  espaço  os  integrantes  da  Associação  de
Produtores  Culturais  Caseiros  de  Araguari  (CNPJ
00.337.002.0001/60); e) n. 897/2021- que sejam garantidos
equipamentos de proteção individual para os profissionais de
saúde que lidam com a Covid-19; aquisição de mais testes do
coronavírus;  disponibilização  de  reforço  para  vacinação
antigripal  dos  grupos  de  risco,  no  modo  drive-thru;
fornecimento  de  bolsa  alimentação  para  famílias  de
estudantes da rede municipal de ensino em situação de
vulnerabilidade social; higienização das vias, espaços públicos
e ônibus,  com solução de hipoclorito  ou contratação de
empresa especializada para realizar o serviço; fornecimento
de kits de produtos de higiene para as famílias de baixa
renda; f) n. 898/2021- informações sobre o atendimento e
tratamento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19,
esclarecendo  se  as  pessoas  estariam  sendo  testadas,
notificação transparente e medidas que serão adotadas, se
aumentarem os casos, e a capacidade da rede de saúde;
número de pessoas atendidas e testadas no Hospital  de
Campanha, e critérios utilizados na triagem; g) n. 899/2021-
que informe como irá funcionar, quando retornarem as aulas,

o atendimento de crianças e adolescentes com deficiência;
número de alunos com deficiência ou neurodivergentes da
rede municipal de ensino, e de professores de apoio escolar;
h)  n.  900/2021-  criação de  auxílio  financeiro  ou isenção
tributária para os motoristas de vans escolares, que ficaram
sem renda ou esta diminuiu, devido a suspensão das aulas; i)
n. 901/2021- que encaminhe projeto de lei dispondo sobre
penalidades  ao  fornecedor  de  produtos  e  serviços  que
desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor, visando
impedir a ação de aproveitadores que abusam dos preços de
produtos essenciais, como álcool em gel; j) n. 902/2021- que
o cadastro dos estudantes da rede municipal de ensino, para
o  recebimento  do  kit  alimentação  ou  cesta  básica,  seja
efetuado por meio do site da Prefeitura Municipal, evitando
aglomeração nas escolas, com agendamento prévio  para a
retirada do material; 18) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n.
905/2021- recolocação da placa contendo a denominação da
Rua Manoel Gonzaga de Oliveira- Lei n. 6.194, de 4 de julho
de 2019, no Bairro Santa Terezinha; b) n. 907/2021- criação
de uma taxa para possibilitar que a Superintendência de Água
e Esgoto faça a entrega de água com o caminhão; c) n.
908/2021-  que  encaminhe  o  cronograma do  serviço  de
pintura estratigráfica na cidade e distritos; d) n. 909/2021-
melhor programação para a execução do serviço de pintura
estratigráfica,  realizando  primeiramente  a  operação  tapa-
buracos, destacando que, na Avenida Santos Dumont, a faixa
de pedestre teria sido pintada em cima de buracos; e) n.
910/2021- pavimentação asfáltica na Rua do Curtume com a
Rua Paulino Abdala,  Bairro dos Bosques; f)  n.  912/2021-
pagamento de dedicação exclusiva aos agentes de combate a
endemias  lotados  no  Frigorífico  Fava;  g)  n.  913/2021-
realização de capina e limpeza nos canteiros centrais da Rua
Professora Lourdes Naves, em frente ao Segundo Batalhão
Ferroviário; h) n. 914/2021- destinação de vacinas contra a
Covid-19  para  serem  aplicadas  nas  pessoas  com
comorbidades  (concentram  a  maioria  dos  óbitos),
simultaneamente  com  a  vacinação  dos  idosos;  i)  n.
915/2021- que os servidores do setor administrativo e de
limpeza dos cemitérios sejam vacinados contra a Covid-19; j)
n. 916/2021- que informe como se encontra o estoque de
medicamentos que compõem o kit intubação, em falta em
algumas  cidades  mineiras,  não  existindo  estoque  para
produção e distribuição; 19) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 917/2021- que
encaminhe relatório dos recursos destinados ao Centro de
Especialidades Odontológicas, discriminando o valor aplicado
e o saldo existente do repasse de trinta e dois mil  reais
efetuado pelo governo federal, no ano anterior; se estaria
ocorrendo a transferência da verba mensal de onze mil reais;
quantidade de atendimentos diário, semanal e mensal; 20)
Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 918/2021- que o
horário  do  trabalhador  retorne  para  a  Policlínica,  pois  a
transferência  do atendimento odontológico para o  Bairro
Amorim,  encerrando  às  dezessete  horas,  inviabilizou  a
disponibilização do tratamento para os trabalhadores, que
era das dezessete às vinte e uma horas; 21) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos:  a)  n.  919/2021-  que  a  Secretaria
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Municipal  de Meio Ambiente informe se estariam sendo
efetuados os repasses mensais (valores) destinados a cratera
do Santa Helena, especificando o saldo atual; b) n. 920/2021-
disponibilização de, pelo menos, dois servidores para auxiliar
na emissão de Carteira de Identidade, no Departamento da
Polícia Civil,  com o objetivo de melhorar a prestação do
serviço; c) n. 921/2021- fiscalização das tampas de concreto
dos bueiros (bocas de lobo), pois muitas estariam quebradas;
substituição por de ferro; d) n. 922/2021- que um fiscal de
outro departamento seja  designado para  auxiliar  a  fiscal
Dilena Aparecida dos Santos nos processos de revisão de
tributo; segundo o proponente, a servidora, que faz parte de
grupo  de  risco  da  pandemia,  atualmente  seria  a  única
responsável pelo setor; não sendo possível o deslocamento
de  um  fiscal,  que  seja  contratado  profissional  técnico
capacitado (contador). O Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade  solicitou  ao  presidente  da  Câmara
(requerimento n. 849/2021), que estude a possibilidade de
confecção de crachás para identificação dos servidores do
Poder Legislativo. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o
Vereador  Wilian  Marques  Postigo/PL  solicitaram  ao
deputado  federal  José  Vitor  de  Resende  Aguiar
(requerimento n. 859/2021), a viabilização de recursos para a
construção de um Centro Municipal de Educação Infantil -
CMEI no Residencial Bela Suíça. A Vereadora Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL  e  o  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB solicitaram ao deputado federal José Vitor de
Resende Aguiar (requerimento n. 887/2021), que interceda
junto ao Ministério da Saúde, com o objetivo de viabilizar a
participação  federal  no  custeio  dos  serviços  públicos  de
diálise  no  Brasil;  segundo  os  proponentes,  as  clínicas
credenciadas ao Sistema Único de Saúde poderão fechar as
portas, diante da defasagem dos valores pagos pelas sessões
e do risco de não suportarem o aumento dos insumos. A
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o Vereador
Wilian Marques Postigo/PL solicitaram ao tenente Sérgio Luiz
Quirino de Melo, comandante do Quarto Pelotão de Polícia
Militar  de Meio Ambiente em Araguari  (requerimento n.
891/2021),  que  informe  se  estaria  sendo  realizado  o
georreferenciamento da região da Ponte Preta; se afirmativa
a resposta, especificar a previsão de conclusão do trabalho;
destacaram os proponentes que, a partir desse trabalho, as
propriedades rurais poderão ser mapeadas, conferindo-lhes
um endereço (código) e a indicação de rotas das estradas
rurais,  possibilitando  que  a  Polícia  Militar  atenda  algum
chamado  de  maneira  mais  rápida  e  eficaz,  pois  seriam
constantes  os  furtos  na citada região,  principalmente  de
gado. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB apresentou
os requerimentos: a) n. 903/2021, solicitando o envio de
ofício  de  pêsames  à  família  de  Honor  Machado;  b)  n.
904/2021, cumprimentando o deputado federal José Vitor de
Resende Aguiar pela conquista do financiamento de mais dez
leitos de UTI, na Santa Casa de Misericórdia de Araguari, para
tratamento de pacientes com a Covid-19; c) n. 906/2021,
solicitando ao deputado estadual Raul José de Belém que
interceda junto ao governo do Estado e a CEMIG, objetivando
que a suspensão do corte de energia elétrica, durante a onda
roxa do Plano Minas Consciente, seja estendida a todas as

residências, e não somente as de tarifa social; d) n. 911/2021,
solicitando ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema
Neto  que,  em  virtude  da  pandemia,  durante  as  blitze
realizadas pela Polícia Militar não seja exigida a apresentação
dos documentos referentes a dois mil e vinte, pois muitos
proprietários de veículos perderam o emprego. O Vereador
Clayton  Francisco  Brazão/PSC  apresentou  moção  (n.
14/2021)  de  repúdio  “...  ao  excelentíssimo  senhor  Vitor
Carula Filho, pelo comentário infeliz chamando a população
de mau-caráter. Que se dê conhecimento desta Moção ao
superintendente da SAE Vitor Carula Filho” [sic]. A Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB apresentou o projeto de lei n.
26/2021,  que  “Dispõe sobre o direito  de  preferência na
matrícula  e  na  transferência  de  matrícula  em creches  e
escolas públicas para dependentes de mulheres em situação
de  violência  doméstica  e  familiar,  e  estabelece  outras
diretrizes”-  com apoio da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB. O Vereador Paulo César Pereira/DEM apresentou
o projeto de decreto legislativo n. 10/2021, que “Concede o
Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo  Senhor
Neilton  dos  Santos  Andrade.”  VI-  ORADORES  INSCRITOS-
Encontravam-se  inscritos  os  Vereadores  Paulo  César
Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/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, o
Vereador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  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,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wilian  Marques  Postigo/PL.  Concluída  a  chamada,
adentraram  ao  plenário  os  Vereadores  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Wellington
Resende  da  Silva/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.  Em
votação o projeto de lei n. 16/2021, 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
e de Meio Ambiente, ao projeto e à mensagem modificativa;
b) mensagem modificativa enviada pelo prefeito, por meio do
ofício n. 450/2021; c) projeto de lei n. 16/2021 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. 8, de 23 de março
de 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” (imóvel
constante da Matrícula n.71.238, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Araguari); no parecer da Comissão
Permanente  de  Redação,  a  Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC  assinou  em  substituição  ao  Vereador  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL  (ausente).  Quando  da  discussão  do
projeto de lei 15/2021 (celebração de convênio com a Santa
Casa de Misericórdia), foi concedida vista a Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, por vinte e quatro horas. Quando
da discussão do projeto de resolução n. 2/2021 (aprova as
contas do Município referentes ao exercício de dois mil e
dezenove), o plenário aprovou por quinze votos, o pedido de
vista formulado pelo Vereador Paulo César Pereira/DEM, por
quinze  dias.  IX-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  ATAS  DAS
SESSÕES ANTERIORES- Foram aprovadas sem restrições, por
quinze votos, as atas das sessões da Câmara, ordinária e
extraordinária, realizadas respectivamente nos dias dezesseis
e dezessete de março de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO
E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram  aprovados,  por
quinze votos: a) requerimentos n.s 836, 837, 838, 839, 841,
842, 843, 844, 845, 846, 847 (exceto os pedidos sobre placas
de  sinalização  e  construção  de  passarela  elevada,  já
formulados por meio dos requerimentos n.s 593 e 62/2021),
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 (exceto o pedido sobre
capina,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
296/2021), 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877,
878, 880, 881, 882 (exceto o pedido referente a Avenida
Joaquim Anibal, já formulado por meio do requerimento n.
174/2021), 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892,
893, 894, 895, 896, 897 (exceto os pedidos sobre higienização
e fornecimento de produtos de higiene, já formulados por
meio dos requerimentos n.s 631 e 498/2021), 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912,
913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922/2021; b)
moção n. 14/2021- de repúdio. Não foram apreciados os
requerimentos  n.s  840,  868,  879/2021,  pois  os  pedidos
constantes  destes  já  foram  formulados  por  meio  dos
requerimentos n.s 287/723, 25, 287/2021, respectivamente.
XI-  ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficou para  a
ordem do dia da próxima sessão, extraordinária, o projeto de
lei  n.  15/2021.  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,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian
Marques Postigo/PL; ausente na sessão o Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL.  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

EXPEDIENTE:
Presidente: Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Consultor Jurídico: Dr. Hamilton Flávio de Lima

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Rua Cel. José Ferreira Alves, 758, Centro
Araguari, Minas Gerais. (34)3249-1100

www.araguari.mg.leg.br - diario@araguari.mg.leg.br 

Instituído pela Lei nº 5949, de 16 de outubro de 2017

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

Para verificar a validade: 
https://verificador.iti.gov.br/

http://www.araguari.mg.leg.br/


Ano IV - Edição 303 Pág 5      Araguari, 8 de abril de 2021

dia vinte e seis de março do corrente; e, às dez horas e
cinquenta minutos,  declarou encerrada a sessão. Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 23 de
março de 2021. Ata aprovada sem restrições, por dezesseis
votos. Sala das sessões, em 30 de março de 2021.  Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos – presidente;
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.
_________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE  ARAGUARI,  ESTADO DE  MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E
VINTE E UM. A Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, reuniu-se extraordinariamente no dia vinte e
seis de março de dois mil e vinte e um, sexta-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  ao  primeiro-secretário  que
fizesse a chamada dos Vereadores. I- PRIMEIRA 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 – segunda-secretária, Eunice Maria Mendes/PSB, e
os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  -  presidente,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/Democratas,
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 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 vinte e seis (26) de março de dois mil e vinte e um (2021)
– sexta-feira, às oito (8) horas e trinta (30) minutos, no recinto
próprio deste Legislativo, para a deliberação sobre o projeto
de lei n. 15/2021, que “Autoriza o Município de Araguari
celebrar convênio com o hospital Santa Casa de Misericórdia
de  Araguari,  para  realização  de  tratamento  cirúrgico  de
urgência/emergência, no âmbito da média complexidade, na
especialidade  de  ortopedia/  traumatologia,  dando  outras
providências”, autoria do Poder Executivo. Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 23 de março de
2021.  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-
presidente.” O citado edital foi publicado na edição n. 298 do
Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal. III- LEITURA
DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  O  prefeito  do
Município enviou os seguintes ofícios: a) n.s 441, 493, 510,
511, 534, 558/2021, em resposta aos requerimentos n.s 456,
367,  450,  451,  457,  545/2021,  da  Vereadora  Ana  Lúcia

Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 482, 531/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  458,  118/2021,  do  Vereador  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade; c) n.s 485, 512, 516, 522, 535,
562/2021, em resposta aos requerimentos n.s 550, 462, 22,
549,  553,  551/2021,  do  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC;  d)  n.s  514,  573/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 471, 316/2021, da Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC; e) n.s 494, 495, 517, 538, 540, 541, 542,
561/2021, em resposta aos requerimentos n.s 387, 389, 557,
557, 555, 559, 235, 558/2021, da Vereadora Denise Cristina
Lima de Andrade/PL; f) n.s 496, 525, 529, 586/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 397, 481, 476, 396/2021, da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; g) n.s 519, 520, 523,
526, 530, 545, 559/2021, em resposta aos requerimentos n.s
483,  488,  484,  486,  246,  485,  489/2021,  do  Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; h) n.s 497, 498/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 400, 403/2021, do Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i) n.s 499,
500, 557, 564, 577/2021, em resposta aos requerimentos n.s
408, 409, 582, 500, 498/2021, do Vereador Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos; j) n.s 488, 585/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 505, 502/2021, do Vereador Paulo César
Pereira/Democratas; k) n.s 502, 588/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 417, 592/2021, do Vereador Renato de
Almeida/PSC; l) n.s 439, 491, 504, 527, 546, 576/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 346, 274, 422, 511, 514,
599/2021, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota; m)
n.s 483, 492, 524, 528, 532, 563/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 518, 426, 519, 516, 276, 517/2021, do
Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; n) n.s
434,  521,  575,  578,  589/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  198,  524,  523,  527,  609/2021,  do
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; o) n.s 506, 507, 508,
537, 547/2021, em resposta aos requerimentos n.s 432, 434,
435,  529,  528/2021,  do  Vereador  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota; p) n.s 402, 536, 539, 548/2021, em resposta
aos requerimentos n.s 289, 534, 536, 532/2021, do Vereador
Wellington Resende da Silva/PL; q) n.s 477, 479, 484, 490,
501, 505, 509, 544, 549, 550, 553, 554, 556, 560, 571, 572,
583, 584, 587, 590/2021, em resposta aos requerimentos n.s
40, 302, 491, 552, 412, 424, 446, 501, 560, 540, 577, 590,
167, 390, 107, 49, 640, 621, 420, 482/2021, subscritos por
diversos vereadores; r) n. 566/2021, encaminhando o saldo
bancário  referente  ao período de quinze  a  dezenove de
março do corrente; s) n.567/2021, encaminhando relatório
contendo  nomes,  endereços  e  benefícios  eventuais
concedidos  no  mês  de  fevereiro  do  corrente,  em
cumprimento a Lei n. 6.165/2019; t) n. 582/2021, contendo
mensagem substitutiva ao projeto de lei n. 15/2021, que
“Autoriza o Município de Araguari celebrar convênio com o
hospital  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Araguari,  para
realização de tratamento cirúrgico de urgência/emergência,
no  âmbito da média  complexidade,  na  especialidade  de
ortopedia/traumatologia,  dando  outras  providências”,
inclusive dos seus anexos  I  e  II,  e  do respectivo Projeto
Básico/Termo  de  Referência.  IV-  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, 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. V- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO
EM  PAUTA-  Encontrava-se  na  pauta  desta  sessão
extraordinária  o  projeto  de  lei  n.  15/2021.  Então  o
presidente, considerando que o prefeito, por meio do ofício
n. 582/2021, encaminhou mensagem substituindo todo o
texto do referido projeto e respectivos anexos, comunicou
que  a  matéria  seria  encaminhada  para  a  análise  das
comissões pertinentes, ficando prejudicada a sua apreciação
na  presente  sessão.  VI-  ORDEM  DO  DIA  DA  PRÓXIMA
SESSÃO-  Os  projetos  em  tramitação  aguardam  a
manifestação  das  comissões  permanentes,  não  tendo,
previamente,  o  registro de projeto na pauta  da próxima
sessão  ordinária.  VII-  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,
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.
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
trinta 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
26 de março de dois mil e 2021. Ata aprovada sem
restrições, por dezesseis votos. Sala das sessões, em
30 de março de 2021. Vereador Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/ Republicanos - presidente; Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário. 
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