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ATO DA MESA DIRETORA 006/2021

“Estabelece novas medidas para prevenção à infecção e à 
propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal 
de Araguari e dá outras providências.”

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições que lhe são próprias, e

CONSIDERANDO, ser indispensável a manutenção do reforço das medidas de prevenção
adotadas no combate à infecção e propagação do COVID-19, no âmbito das dependências da
Câmara Municipal de Araguari-MG;

CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 130, de 3 de março de
2021 e as medidas tomadas pelo Estado em razão da mesma.

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal editou o Decreto nº 073, de 05 de abri de 2021,
estabelecendo normas para adequação do funcionamento de atividades econômica e instituições,
em razão da região ter avançado da onda roxa para onda vermelha do plano Minas Consciente.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o funcionamento administrativo e de plenário da
Câmara Municipal, com adoção de medidas preventivas ao COVID-19, de acordo com as normas
recém estabelecidas pelo Estado e pelo Município;

RESOLVE

Art.  1º. A  sessões  ordinárias  da Câmara  Municipal,  deverão  se  pautar  pelas  condições
estabelecidas no presente Ato da Mesa Diretora para prevenção à infecção e propagação do COVID-
19, além de outras.

Art. 2º. As sessões ordinárias e extraordinárias, se convocadas, serão realizadas sem a presença
de público e em condições especiais definidas para evitar aglomerações e a possibilidade de
contágio.

Parágrafo único. Todas as  sessões realizadas de acordo com “caput” deste  artigo serão
transmitidas em tempo real pela TV Câmara.

Art. 3º. Será disponibilizado álcool em gel na portaria, na entrada do Plenário, nas bancadas
dos Vereadores, na Mesa Diretora e no local reservado a equipe de apoio. 

Art. 4º Os servidores que atuam como suporte à realização das sessões deverão ter lugares
fixos, com distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre um e outro.

Art. 5º Será obrigatório o uso de máscaras pelos Vereadores, salvo quando estiverem no uso
do microfone e pelo pessoal de apoio.

Art. 6º. No decorrer do mês de abril será avaliado o quadro da doença no Município, parar a
tomada de novas medidas administrativas de prevenção, inclusive sobre eventual suspensão ou
liberações de atividades normais de plenário.

Art. 7º. O funcionamento administrativo da Câmara Municipal e dos gabinetes dos Vereadores
estará sujeito as condições impostas no presente Ato,  destinadas à prevenção da infecção e
propagação da COVID-19, além de outras.

Art. 8º. Fica suspenso temporariamente o registro de ponto eletrônico de todos os servidores,
até que o presente Ato seja revisto.

Art. 9º. O funcionamento dos Gabinetes dos Vereadores terá expediente normal, com a
presença de apenas dois assessores por gabinete.

Art. 10. A entrada de pessoas para serem atendidas pelos gabinetes dos Vereadores, somente
será liberada após consulta do encarregado da Portaria ao gabinete procurado.

Art. 11. A entrada dos cidadãos para atendimento será controlada no sentido de não causar
aglomeração no interior da Câmara Municipal.

Art. 12. O funcionamento presencial do departamento administrativo da Câmara Municipal
terá início as 8:00 horas e término as 12:00, ficando estabelecido que o restante do horário será
cumprido pelo sistema home office.  

Art. 13º. Não haverá sanções administrativas por motivo de falta, aos servidores com idade
superior a 60 (sessenta anos de idade, às gestantes, bem como aos que tenham realizado recentes
intervenções  cirúrgicas,  estejam  realizando  tratamento  de  saúde  que  cause  diminuição  da
imunidade, transplantados e com doenças crônicas associadas ao vírus, independente da faixa
etária.

Art. 14. Será disponibilizado álcool gel na portaria, copa, banheiros, salas administrativas e nos
gabinetes dos Vereadores.

Art. 15. Fica vedada neste período a aglomeração de pessoas, servidores ou não, em qualquer
ambiente da Câmara Municipal, principalmente na área administrativa, copa, corredores e portaria.

Parágrafo único. O servidor terá acesso à copa apenas para retirar seu lanche, devendo o
mesmo ser consumido em seu local de trabalho. 

Art. 16. Para ingresso em qualquer setor da Câmara Municipal, em qualquer horário, será
obrigatório o uso de máscara.

Art. 17. Todos os servidores deverão estar usando máscara durante o expediente.

Art. 18. Não será permitido o ingresso nas dependências da Câmara Municipal, de pessoas que
não sejam os Vereadores, servidores, emissários do Executivo ou daquelas autorizadas para serem
atendidas nos gabinetes dos Vereadores. 

Art. 19. As pessoas, servidores ou não, que não estiverem usando máscara no interior da
Câmara serão obrigados a se retirar.

Art. 20. A Superintendente Administrativa determinará a imediata intensificação da limpeza
dos banheiros, com uso de álcool gel nas torneiras, válvulas de descargas, trincos/maçanetas de
portas, seguindo protocolo de higiene da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 21 Excepcionalmente, fica a Superintendente Administrativa autorizada a permitir o acesso
de pessoas necessárias à rotina administrativa da Câmara Municipal, desde que sejam observadas as
medidas necessárias a prevenção da propagação do COVID-19.  

Art. 22. É conferida à Superintendente Administrativa autorização para fazer que se cumpram
as condições estabelecidas neste Ato, bem como para adotar outras medidas administrativas caso
necessário.

Art. 23 - Revogadas as disposições em contrário, o presente Ato da Mesa Diretora entra em
vigor na data da sua publicação, a ser realizada no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal, com
efeitos a partir de 12 de abril de 2021..

Câmara Municipal de Araguari - MG, em 09 de abril de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto                              Sebastião Joaquim Vieira
        Presidente                                                                 1ª Secretário

Rodrigo Costa Ferreira                                                    Débora de Sousa Dau 
              Vice-Presidente                                                                2ª Secretária
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
TRINTA DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara
Municipal de Araguari,  Estado de Minas Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia trinta 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,
o  Vereador  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  das  atas  das  sessões
anteriores  e  das  correspondências  recebidas.  II-  LEITURA
DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES- Foram lidas as atas das
sessões  da  Câmara,  ordinária  e  extraordinária,  realizadas
respectivamente nos dias vinte e três e vinte e seis de março
de  dois  mil  e  vinte  e  um.  III-  LEITURA  DAS
CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Ofícios  enviados  pelo
prefeito  do  Município:  a)  n.  649/2021,  encaminhando  e
solicitando  urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
27/2021, que “Introduz alterações na Lei n. 4.332, de 4 de
maio de 2007, que “Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  -  Conselho  do
FUNDEB”,  modificada  pelas  Leis  de  n.s  4.680,  de  19  de
outubro de 2010, e  5.664,  de 23 de dezembro de 2015,
dando outras providências”; b) n. 664/2021, encaminhando
e solicitando urgência na apreciação do projeto de lei  n.
28/2021,  que  “Cria  a  Assessoria  Técnica  da
Superintendência  da  Promoção  da  Igualdade  Racial,  dos
Direitos  Humanos  e  da  Inclusão  Social,  promovendo  a
transformação do cargo de provimento em comissão que
especifica,  dando  outras  providências.”  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: a)
mensagem  substitutiva  enviada  pelo  prefeito  (ofício  n.
582/2021)  ao  projeto  de  lei  n.  15/2021  (celebração  de
convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Araguari); b)
projeto  de  lei  n.  24/2021  (estabelece  piso  salarial
profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e
de combate às endemias); c) projeto de lei complementar n.
4/2021   (declara  trecho  da  Avenida  Hugo  Alessi  como
Corredor de Comércio, Indústria e de Serviços). A Comissão
Permanente  de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,
Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e  Rural  emitiu
pareceres  pela  aprovação:  a)  mensagem  substitutiva
enviada pelo prefeito (ofício n. 582/2021) ao projeto de lei

n. 15/2021; b) projeto de lei n. 24/2021; c) projeto de lei n.
25/2021 (altera categoria de bens públicos); d) projeto de lei
complementar  n.  4/2021.  A  Comissão  Permanente  de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu pareceres
pela  aprovação:  a)  mensagem  substitutiva  enviada  pelo
prefeito (ofício n. 582/2021) ao projeto de lei n. 15/2021; b)
projeto  de  lei  n.  24/2021.  A  Comissão  Permanente  de
Esporte, Lazer e Turismo, emitiu parecer pela aprovação do
projeto de lei n. 21/2021 (Associação do Circuito Turístico
Rota do Triângulo – IGR). A Comissão Permanente de Saúde
e  Assistência  Social  emitiu  pareceres  pela  aprovação  da
mensagem  substitutiva  enviada  pelo  prefeito  (ofício  n.
582/2021) ao projeto de lei n. 15/2021 e do projeto de lei n.
24/2021. A Comissão Permanente de Meio Ambiente emitiu
parecer pela aprovação dos projetos de lei n. 25/2021 e de
lei complementar n. 4/2021. A Comissão Especial composta
pela  Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL-
presidente,  e  pelos  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB e Renato de Almeida/PSC, esse último em
substituição  ao  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC
(proponente), emitiu pareceres pela aprovação dos projetos
de decreto legislativo n.s 4/2021, 5/2021, 6/2021 e 7/2021,
concedendo  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito
respectivamente a Fabrício Flávio da Silva, Ana Cristina da
Cruz, José Maximino dos Santos e Rogério Ferreira Rocha. V-
APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio  dos  requerimentos:  1)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Renato de Almeida/PSC: a) n. 923/2021- relação dos bens
tombados,  sejam  móveis,  imóveis,  artísticos,  culturais,
ambientais  e  outros;  2)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
924/2021-  coleta  do  lixo,  até  quinzenalmente,  em  vários
pontos  da  região  do  Porto  Barreiro;  b)  n.  925/2021-
recapeamento  asfáltico  da  Avenida  Comissão  Crulls
cruzamento com a Rua Unaí,  em frente ao número 823,
entrada  para  o  Residencial  Madri;  c)  n.  926/2021-  não
inclusão do Município na medida que poderá ser adotada
pelo Estado de antecipar o feriado nacional de 21 de Abril-
Tiradentes, correspondente a dois mil e vinte um, dois mil e
vinte e dois e dois mil e vinte e três, para os dias cinco, seis e
sete de abril do corrente ano, por considerar ser prejudicial
para  o  comércio,  empresas  e  a  população,  causando
aglomerações em ranchos, chácaras, represas, com risco de
pico  da  Covid-19,  após  quinze  dias;  d)  n.  927/2021-
reabertura  das  academias  de ginástica  e  das  quadras  de
esportes,  respeitadas  as  orientações  das  autoridades
sanitárias;  3)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
929/2021- realização de manutenção na rede de iluminação
pública e troca das lâmpadas nas Ruas Romualdo Martins
Coelho (em frente aos números 70 e 129), Pedro Borges (em
frente ao número 466), José Inácio Cardoso (esquina com a
Rua Pedro Borges  e  em frente  ao número 136),  Coronel
Lindolfo Rodrigues da Cunha (em frente ao número 390),
Matheus Pereira (esquina com a Praça Manoel Carvalho),
Nelson Pereira Pinto (em frente aos números 30 e 60), na
Praça Manoel  Carvalho (em frente  ao número 20),  e em
frente  ao  Centro  Educacional  Municipal  João  Ribeiro  de
Araújo, no Distrito de Piracaíba; b) n. 930/2021- execução
do serviço de pintura estratigráfica nas Ruas Pedro Borges,
Orozimbo Medeiros,  Romualdo  Marques  Coelho,  Antônio
Matheus  Pereira,  Coronel  Lindolfo  Rodrigues  da  Cunha,
Nelson  Pereira  Pinto,  José  Viana  da  Costa,  Joaquim  de

Almeida,  Afonso  Guimarães  e  José  Inácio  Cardoso,  no
Distrito de Piracaíba; c) n. 931/2021- construção de área de
lazer  no  terreno  da  Superintendência  de  Água  e  Esgoto
situado  na  Avenida  Miguel  Assad  Debs,  Bairro  Santa
Terezinha, com pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar
livre,  espaço  para  a  prática  de  ioga,  atividade  funcional,
slackline,  parque  infantil;  d)  n.  932/2021-  recapeamento
asfáltico da Avenida Orlando César Vieira (Bairro Goiás parte
alta),  assim como conclusão da referida obra na Avenida
Miguel Assad Debs (Bairro Santa Terezinha); e) n. 933/2021-
realização de manutenção na tela  de proteção lateral  do
Viaduto  Maria  de  Fátima  Carneiro  Pereira  –  Neguinha
(interliga  os  Bairros  São  Sebastião  e  Independência),  e
instalação  de  lâmpadas  de  LED;  4)  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade:
a)  n.  934/2021-  realização  de  limpeza  na  Avenida  da
Saudade;  b)  n.  936/2021-  inclusão  dos  profissionais  de
psicologia  no  grupo  prioritário  para  vacinação  contra  a
Covid-19;  c)  n.  937/2021-  realização  de  campanha  para,
durante  o  processo  de  vacinação  no  Aeroporto  Santos
Dumont,  serem  arrecadados  alimentos  para  as  famílias
carentes; d) n. 938/2021- promover campanha para que os
produtores  rurais  implantem  fossa  séptica  ecológica,  de
baixo  custo,  para  tratamento  do  esgoto  residencial;  5)
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Wellington
Resende da Silva/PL: a) n. 935/2021- realização de estudo
visando  à  implantação  de  mão única  na  Rua  Amazonas,
Bairro  Brasília,  com  pintura  estratigráfica  e  placas  de
sinalização, por ser via de acesso aos Residenciais Portal de
Fátima, Bela Suíça, Madri e Monte Moriá; 6) Sebastião Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.  939/2021-  fiscalizar  as
concessionárias prestadoras dos serviços de telefonia e de
internet,  para  que  realizem  alinhamento  e  a  correta
manutenção do cabeamento e dos postes, destacando que
seriam  muitos  fios  arrebentados  nas  vias  públicas,
provocando acidentes; b) n. 940/2021- contratação de uma
empresa de engenharia de solo para fiscalizar a implantação
de  futuros  loteamentos,  ressaltando  a  má  qualidade  do
asfalto nos empreendimentos, pois após a entrega do alvará
já seriam necessárias manutenções nas vias;  7) Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  942/2021-  disponibilização  de
vacina contra a Covid-19 para os moradores do Povoado de
Ararapira; 8) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 943/2021-
execução do serviço de pintura estratigráfica na Rua Fábio
Eduardo  Machado  cruzamento  com  a  Rua  José  Inácio
Felizardo, Bairro Brasília (Residencial Madri); b) n. 944/2021-
realização  de manutenção  e  conservação  na Avenida  Rui
Dácio de Belém Miguel, Bairro Sibipiruna; c) n. 945/2021-
que o trabalho desenvolvido pela força-tarefa da Secretaria
Municipal do Trabalho e Ação Social, para acolher as famílias
em vulnerabilidade social,  seja  estendido a população da
zona  rural;  9)  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wellington
Resende da Silva/PL:  a)  n.  946/2021- construção de uma
quadra de peteca  em frente ao número 500 da Avenida
Brasil,  Bairro  Brasília;  10)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 947/2021- concessão de
reajuste  salarial  para  os  servidores  públicos  municipais,
inclusive da Secretaria Municipal de Educação, com base no
Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  –  INPC,
considerando que não haverá reajuste do piso salarial; b) n.
994/2021- pagamento do piso salarial aos profissionais da
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área de educação, previsto na Lei Federal n. 11.738/2008, e
na Lei  Complementar  Federal  n.  103,  de  14  de julho  de
2000; ressaltaram os proponentes, que o Tribunal de Contas
do Estado ao aprovar as contas do Município, de dois mil e
dezenove, indicou a necessidade do pagamento do piso aos
professores e o aumento,  em mais  quinze por  cento,  do
número  de  vagas  da  educação  infantil,  tornando
universalizada;  11)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 948/2021- revitalização da
estrada  rural  sentido  Bocaininha;  b)  n.  950/2021-
recapeamento da Rua das Araras, Bairro Independência; 12)
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  949/2021-
recapeamento da Rua Cia. de Dança Nação Negra, no Bairro
Brasília, com a instalação de um redutor de velocidade em
forma de lombada; 13) Eunice Maria Mendes/PSB, Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  951/2021-  instalação  de
placas indicativas na cidade, como o serviço executado no
Bairro Gutierrez; 14) Wellington Resende da Silva/PL: a) n.
952/2021- disponibilização da vacina contra a Covid-19 para
os  funcionários  de  açougues,  supermercados,  padarias,
lotéricas e pessoas com doenças crônicas; b) n. 953/2021-
relação  das  clínicas  que  realizam  exames  de  alta
complexidade (colonoscopia, ressonância, tomografia); que
informe o número de pessoas na fila e tempo de espera
para cada exame; c) n. 954/2021- instalação de bancos na
Praça Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Brasília; d)
n.  955/2021-  criação  de  um  centro  de  reabilitação  pós-
Covid,  disponibilizando  fisioterapeutas,  terapeutas
ocupacionais,  fonoaudiólogos,  educadores  físicos,
nutricionais e psicólogos; 15) Wilian Marques Postigo/PL: a)
n. 956/2021- execução dos serviços de capina e varrição nos
Bairros Independência e Santa Terezinha; b) n.  958/2021-
distribuição  de  vacinas  contra  a  Covid-19  para  as
comunidades  de  Água  Clara,  Campo  Redondo,  Pão  de
Queiro e para o Distrito de Florestina, a serem aplicadas
pelos  agentes  de  saúde  nas  pessoas  acamadas;  c)  n.
959/2021- recapeamento da Rua Paulo Nogueira Cruvinel,
Centro; d) n. 960/2021- realização de mutirão para aplicação
do fumacê nos Bairros Independência e Santa Terezinha, no
combate à dengue; 16) Eunice Maria Mendes/PSB, Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  957/2021-  arborização  e
instalação de bancos no Cemitério Park; b) n. 962/2021- que
estude a possibilidade de construção de um novo aeroporto
municipal,  em  decorrência  da  instalação  de  grandes
empresas em Araguari; c) n. 996/2021- criação do Programa
Remédio  em  Casa,  para  beneficiar  pessoas  com  doenças
renais  crônicas  e  transplantadas,  dentre  outros  casos
clínicos suscetíveis ao coronavírus, como forma de garantir
maior isolamento e distanciamento social; d) n. 1.002/2021-
execução  do  serviço  de  capina,  roçagem  e  limpeza  no
canteiro da Avenida Coronel Belchior de Godoy cruzamento
com  a  Avenida  Orlando  César  Vieira,  na  Rua  Paulo  dos
Santos,  e  no  entorno  do  Parque  de  Exposições,  sendo
Avenida Calimério Pereira de Ávila, Rua Corumbaíba e Rua
Sacramento;  e)  n.  1.004/2021-  contratação  pelo  Sistema
Único  de  Saúde,  de  um  médico  especialista  em  cirurgia
plástica,  para  evitar  a  formação  de  lista  de  espera  por
pequenas cirurgias; 17) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
963/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica nas
Ruas Bela Vista e Padre Nicácio, Bairro Amorim, que foram
recapeadas; b) n. 964/2021- execução do serviço de pintura
estratigráfica sinalizando as ruas do Residencial Alvorada; c)

n. 965/2021- realização de mutirão de limpeza, dengômetro
e blitz educativa para combate ao mosquito da dengue, com
ampla  divulgação  da  campanha;  informou a  proponente,
que o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti
- LIRAa, no período de oito a doze de março do corrente,
seria de quatro por cento, enquanto que o aceitável, pelo
Ministério da Saúde, seria um por cento; d) n. 966/2021-
implantação de ponto de vacinação contra a Covid-19 nos
Povoados de Água Clara,  Campo Redondo, Bom Jardim e
Distrito de Florestina; e) n. 967/2021- que informe a data
prevista para a aplicação da vacina H1N1 (gripe), de extrema
importância  para os  idosos;  f)  n.  968/2021-  que informe
quantos  servidores  públicos  municipais  fazem  parte  do
Programa Humanizado de Atendimento Domiciliar – PHAD –
Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, especificando a função,
escala de trabalho, e encaminhando o ponto biométrico do
período de trinta de março de dois mil e vinte a trinta de
março  de  dois  mil  e  vinte  e  um;  g)  n.  969/2021-
disponibilização  de  cilindros  de  oxigênio  para  todas  as
Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF e equipes da
Estratégia de Saúde da Família – ESF; 18) Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade:  a)  n.  970/2021-  recapeamento  da
Avenida  Calimério  Pereira  de  Ávila,  Bairro  Miranda,  no
trecho compreendido entre o Parque de Exposição e a Praça
Avelino Alves Coutinho; b) n. 971/2021- que sejam criados
mecanismos  para  dar  maior  visibilidade  aos  programas
sociais desenvolvidos no Município, especialmente sobre a
Tarifa Social, aplicada nas contas de água e de energia das
famílias  de  baixa  renda;  c)  n.  972/2021-  que  sejam
realizadas  ações  de  combate  à  dengue,  por  meio  do
caminhão fumacê,  principalmente nos  bairros  com maior
índice  de  focos  do  mosquito  Aedes  aegypti;  19)  Clayton
Francisco Brazão/PSC: a) n. 973- circulação do carro fumacê
e dedetização nos Residenciais Bela Suíça e Monte Moriá; b)
n.  974/2021-  que  informe  o  nome  e  endereço  do
proprietário e da padaria que fornece pão para a Prefeitura,
bem  como  o  valor  pago  mensalmente;  c)  n.  975/2021-
fornecimento de pães e leites para as Unidades Básicas de
Saúde – UBSs e Unidades Básicas de Saúde da Família  –
UBSFs; contratação de duas servidoras para a recepção da
Unidade Básica de Saúde da Família Independência; d) n.
976/2021-  convocando  para  comparecer  à  Câmara  o
superintendente  da  Superintendência  de  Água  e  Esgoto,
Vitor Carulla Filho, a fim de prestar esclarecimentos sobre o
corte de água; e) n. 977/2021- instalação de redes de água e
de esgoto, extensão de rede elétrica (postes de energia) e
pavimentação asfáltica na Avenida das Codornas, Bairro dos
Bosques;  f)  n.  979/2021-  que  informe  a  quantidade
existente de pena-d’água, quantas estariam em débito com
a Superintendência de Água e Esgoto; valor arrecadado pela
SAE; valor gasto com despesas mensais e valor deixado em
caixa pela gestão anterior; 20) Débora de Sousa Dau/PSC: a)
n. 980/2021- refazer a pintura estratigráfica no cruzamento
da Avenida Minas Gerais  com a Avenida Batalhão Mauá,
pois a antiga não foi apagada, ficando confusa a sinalização;
b)  n.  981/2021-  realização  de  operação  tapa-buraco  em
frente ao número 240 da Rua Eurípedes Barsanulfo, Bairro
Santa Helena; c) n. 982/2021- circulação do carro fumacê
pelas  ruas dos Residenciais  Bela Suíça I,  II  e III,  e  Monte
Moriá; d) n. 984/2021- construção de galeria pluvial na Rua
Antônio Camilo, Bairro de Fátima, pois a pavimentação teria
sido implantada em nível, provocando o acúmulo de água

nas guias; 21) Débora de Sousa Dau/PSC, Wilian Marques
Postigo/PL:  a)  n.  983/2021-  patrolamento  da  estrada
municipal Geraldo Rodrigues da Cunha, depois da Vale, na
região do Retiro Velho, nas proximidades da fazenda Amilcar
Rodrigues  da  Cunha;  22)  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL: a) n. 988/2021- que informe o valor disponível
no Fundo Municipal de Iluminação Pública, discriminando a
arrecadação  mensal  com  a  Contribuição  para  Custeio  da
Iluminação  Pública,  no  último  semestre,  investimentos
realizados ou planejamento da atual gestão para melhoria
da rede elétrica; b) n. 989/2021- que os Centros Municipais
de Educação Infantil – CMEIs permaneçam abertos após o
retorno das atividades presenciais,  mesmo no período de
férias, com o objetivo de minimizar os transtornos causados
em  dois  mil  e  vinte;  c)  n.  990/2021-  que  estude  a
possibilidade de firmar ou ampliar  parceria  com a Polícia
Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Mulher, Idoso e à
Crianças, e demais órgãos competentes, visando fortalecer
em  Araguari  a  Rede  de  Enfrentamento  à  Violência
Doméstica;  destacou  a  proponente,  ser  necessária  uma
equipe  multidisciplinar  para  melhor  acolhimento  e
acompanhamento das vítimas, e a atuação em conjunto na
execução de ações protetivas e afirmativas; d) n. 991/2021-
encaminhando anteprojeto de lei dispondo sobre a reserva
de vagas para mulheres em situação de violência doméstica
e/ou  familiar,  nas  empresas  beneficiadas  com  incentivos
fiscais municipais e/ou área em forma de concessão, para
análise e posterior remessa do respectivo projeto ao Poder
Legislativo;  e)  n.  992/2021-  que  sejam  mais  precisas  as
respostas  enviadas  pelo  prefeito  aos  requerimentos;
segundo  a  proponente,  o  Poder  Legislativo  não  poderia
tolerar  respostas  vazias  ou  que  não  trazem  informações
sobre o assunto questionado; f) n. 993/2021- implantação
de uma biblioteca digital, com a digitalização do acervo e a
construção de espaço moderno e atrativo para os usuários,
representando  um  passo  importante  no  processo  de
inclusão social e digital; 23) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
995/2021- realização de manutenção (iluminação) na cruz e
na placa  existentes na Praça Benito  Felice,  em frente  ao
Terminal Rodoviário Presidente Tancredo de Almeida Neves;
b) n. 997/2021- realização de operação tapa-buracos na Rua
Paulo dos Santos, rotatória do trevo de acesso ao Bairro São
Sebastião; c) n. 998/2021- capina, roçagem e limpeza dos
terrenos  situados  no  entorno  do  Ginásio  Nadir  Borges
Brandão – Zebrinha, bem como na Avenida Paraná e na Rua
Itamar Hipólito, no canteiro central em frente ao Segundo
Batalhão Ferroviário, entre a Rua Ceará e a Rua Professora
Lourdes  Naves;  d)  n.  999/2021-  reflorestamento  das
margens dos córregos e ribeirões no Município, com mudas
de espécies nativas do cerrado, como sangra d’água, ingá,
imbaúba, mutambo, ipê, jacarandá, etc.; e) n. 1.000/2021-
que  a  produtividade  paga  aos  médicos,  enfermeiros  e
técnicos em enfermagem da rede municipal, seja agregada
ao  salário-base,  ou  que  seja  efetuado  o  pagamento  de
gratificação; segundo a proponente, os baixos salários não
atraem profissionais que atuam no tratamento da Covid-19;
f) n. 1.001/2021- execução do serviço de capina, roçagem e
limpeza  na  Avenida  da  Saudade  e  na  Avenida  Doutor
Oswaldo  Pieruccetti;  g)  n.  1.003/2021-  inclusão  das
assistentes sociais,  psicólogas e pedagogas, que atuam na
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,  no grupo
prioritário para a vacinação contra a Covid-19; 24) Giulliano
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Sousa  Rodrigues/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.010/2021- divulgação do calendário de vacinação contra a
Covid-19  no  Distrito  de  Florestina;  b)  n.  1.013/2021-
realização  de  limpeza  e  manutenção  nos  cemitérios  da
cidade e dos distritos; 25) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a)
n. 1.011/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica
e  instalação  de  placa  de  sinalização  na  Rua  João  Veloso
Naves,  via  de  acesso  ao  terminal  da  Ferrovia  VLI;  b)  n.
1.015/2021-  que  encaminhe  projeto  de  lei  concedendo
aumento salarial  aos servidores  públicos municipais,  com
base na inflação dos dois últimos anos; pedido extensivo a
Mesa  da  Câmara;  26)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  1.012/2021-
realização de limpeza e manutenção no campo de futebol
do  Bairro  Vieno;  27)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos:  a)  n.  1.016/2021-  realização  de
operação tapa-buracos e instalação de lâmpadas de LED na
Rua Nazzareno  Sícari  (em frente  ao  número 418),  Bairro
Milenium; b) n. 1.017/2021- instalação de lâmpadas de LED
na  Rua  André  Fernandes  dos  Reis,  Bairro  Vieno;  c)  n.
1.018/2021- ampliação do horário do transporte coletivo,
que estaria encerrando suas atividades às dezoito horas e
vinte minutos, sendo que muitos trabalham até as dezenove
horas; 28) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.019/2021-  que  os
contratos dos coveiros,  que estariam trabalhando deste o
início  da pandemia,  sejam renovados de forma imediata,
por  tempo  indeterminado  e  sem  processo  seletivo;  29)
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,  Wellington Resende
da  Silva/PL:  a)  n.  1.020/2021-  conclusão  da  obra  de
construção  de  calçadas  (passarelas)  para  pedestres  na
Avenida Brasil; 30) Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a)
n.  1.022/2021-  que  seja  dado  início  ao  processo  de
regularização dos imóveis da Companhia de Habitação do
Estado  de  Minas  Gerais  -  COHAB  com  escrituração
pendente, inclusive nos Loteamentos Alvorada e Paraíso; b)
n.  1.023/2021-  execução  do  serviço  de  operação  tapa-
buracos e recapeamento da Rua Paulino Abdala; 31) Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos, Wilian Marques Postigo/PL: a)
n.  1.024/2021-  realização  de  limpeza  e  manutenção  no
Distrito  Industrial;  32)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 1.025/2021- implantação do Plano
Municipal  de  Saneamento  Básico,  nos  termos  das  Leis
Federais n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e n. 12.305, de
2  de  agosto  de  2010,  regulamentadas  respectivamente
pelos Decretos Federais n. 7.217, de 21 de junho de 2010, e
n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que garantem entre
outras  diretrizes,  o  abastecimento  de  água  potável,
esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana  e  manejo  de
resíduos sólidos,  drenagem e manejo de águas pluviais  e
urbanas; realização de estudo para viabilizar a modernização
e  reestruturação  das  redes  de  abastecimento  de  água
potável  e  de  escoamento  de  esgoto,  que  estariam  em
estado  de  grande  degradação,  destacando  que  ruas  e
avenidas recapeadas logo são danificadas para reparos nas
referidas  redes;  b)  n.  1.029/2021-  encaminhando  para
análise anteprojeto dispondo sobre o pagamento de abono
salarial  aos  fisioterapeutas  concursados  (estatutários)  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  não  incluídos  na  Lei
Municipal n.  5.717, de 30 de março de 2016, e que não
recebem nenhum abono, mesmo atuando no tratamento de
pacientes com a Covid-19; 33) Paulo César Pereira/DEM: a)

n.  1.026/2021-  execução  do  serviço  de  sinalização
estratigráfica proibindo o estacionamento nas proximidades
das  esquinas,  como  determina  o  Código  Brasileiro  de
Trânsito, principalmente nos cruzamentos perigosos, como
na Rua  Uruguaiana esquina com a Avenida  Mato Grosso
(Bar  Sorvetão),  Bairro  do  Rosário;  b)  n.  1.027/2021-
execução do serviço de limpeza e iluminação no início da
Rua  Benedita  Silva  Gonçalves,  a  partir  da  bifurcação  da
Avenida  Miguel  Assad  Debs  com  a  Rua  Doutor  Augusto
Carpanêda  (ao  lado  do  Posto  Araguaia),  Bairro
Independência;  c)  n.  1.028/2021-  reparos  na  iluminação
pública na entrada do Distrito de Amanhece, com troca das
lâmpadas  em frente  a  empresa  Pelizer,  na  Rua  Araguari,
número 215; 34) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.030/2021-
prorrogação  do  prazo  previsto  no  art.  9º  da  Lei
Complementar  n.  157, de 15 de dezembro de 2020, que
estabelece critérios para regularização dos chacreamentos,
enquanto durar o estado de calamidade pública instituído
em Minas Gerais. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e
os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  e  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento n.
928/2021) à família de Milton Batista Cursino. A Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL  solicitaram  o  envio  de  ofício  de  pêsames
(requerimento n. 941/2021) à família de Moisés de Oliveira
Marques.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  o
Vereador  Wilian  Marques  Postigo/PL  solicitaram  ao
deputado  federal  José  Vitor  de  Resende  Aguiar
(requerimento  n.  961/2021),  a  apresentação  de  emenda
destinando recursos financeiros para a reforma do Viveiro
Municipal. O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade
apresentou o projeto de lei n. 29/2021, que “Altera o inciso
II, do parágrafo único, do art. 10 da Lei n. 5.334, de 10 de
fevereiro  de  2014,  que  “Dispõe  sobre  a  outorga  de
concessão  onerosa  para  exploração,  por  particulares,  do
serviço  de  estacionamento  rotativo  remunerado  de
veículos.”  O  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC
apresentou  as  seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
978/2021, solicitando o envio de ofício de pêsames à família
de Lourival Pereira de Lima; b) projeto de lei n. 30/2021, que
“Estabelece  o  prazo  de  48h  para  a  realização  da
recomposição  asfáltica  derivada  dos  serviços  executados
pela SAE – Superintendência de Água e Esgoto” – com apoio
do Vereador Renato de Almeida/PSC; c) projeto de decreto
legislativo n. 11/2021, que “Concede o Diploma de Honra ao
Mérito ao Excelentíssimo Senhor Jonathas Alves de Melo.”
As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, 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,  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,  por  meio  dos
requerimentos  n.s  985/2021  e  986/2021,  solicitaram  a
dispensa  dos  interstícios  regimentais  para  discussão  e
votação respectivamente do projeto de lei complementar n.
4/2021 e  da mensagem  substitutiva ao  projeto  de lei  n.

15/2021,  enviada  pelo  prefeito-  ofício  n.  582/2021.  As
Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  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, Wilian Marques Postigo/PL, por meio
do requerimento n. 987/2021, solicitaram a dispensa dos
interstícios regimentais para discussão e votação do projeto
de lei n. 24/2021. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
apresentou os requerimentos: a) n. 1.005/2021, solicitando
o envio de ofício de pêsames à família de Sebastiana de
Pádua  Vieira;  b)  n.  1.006/2021,  solicitando  a  Mesa  da
Câmara  que  efetue  consulta  ao  Instituto  Brasileiro  de
Administração Municipal - IBAM quanto à possibilidade de
uma  pessoa,  condenada  por  improbidade  administrativa,
assumir cargo público; c) n. 1.007/2021, solicitando o envio
de ofício de pêsames à família de Neuza Vieira Pires; d) n.
1.008/2021, sugerindo à empresa ECO-050, a instalação de
radares  e  redutores  de  velocidade  nas  proximidades  das
praças de pedágio; e) n. 1.009/2021, solicitando a Mesa da
Câmara  relatório  referente  à  cobrança  de  honorários,
encaminhado  no  mandato  anterior;  f)  n.  1.014/2021,
solicitando  o  envio  de  ofício  de  pêsames  à  família  de
Napoleão  Rodrigues  Borges.  O  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos solicitou o envio de ofício de pêsames
(requerimento  n.  1.021/2021)  à  família  do  pastor  Juvino
Zalasko.  O  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
apresentou  moção  (n.  15/2021)  de  aplauso  ao  terceiro-
sargento William Luciano Rodrigues, aos cabos Eudes Vieira
de Almeida e Weber Gabriel Resende, e aos soldados Pablo
Ferreira e Silva e Lorena Ferreira Rosa Peixoto, pertencentes
ao  Subsetor  2.1  do  Quinquagésimo Terceiro  Batalhão  de
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  pelos  relevantes  serviços
prestados. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os
 Vereadores  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wellington
Resende  da  Silva/PL  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram moção (n. 16/2021) de aplauso à secretária
municipal de Saúde, Soraya Ribeiro de Moura, bem como a
coordenação, supervisão e servidores de campo da dengue,
pelo trabalho desenvolvido. O Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC  e  a  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB
apresentaram moção (n. 17/2021) de aplauso as servidoras
da Câmara Municipal que atuam nos serviços de copa e de
limpeza,  pelo  excelente  serviço  prestado.  A  Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB e os Vereadores Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos  e  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
apresentaram moção (n. 18/2021) de aplauso ao prefeito do
Município,  Renato  Carvalho  Fernandes,  e  ao  secretário
municipal do Trabalho e Ação Social, Paulo Apóstolo da Silva,
pela  assistência  (emocional  e  material)  dispensada  às
famílias enlutadas ou com familiar internado com a Covid-
19. Os requerimentos n.s 985/2021, 986/2021 e 987/2021,
foram aprovados por quatorze votos. O Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, dispensou o prazo restante da vista que
lhe havia sido concedida do projeto de lei n. 8/2021, para
que  a  matéria  fosse  apreciada  na  presente  sessão.  VI-
ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os
Vereadores  Renato  de  Almeida/PSC,  Sebastião  Joaquim
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Vieira/PSL,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  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,  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.
Primeiramente,  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,  Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM,
Renato  de  Almeida/PSC,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram
emenda número um (1) à mensagem substitutiva- ofício
n.  582/2021  ao  projeto  de  lei  n.  15/2021,  passando o
art.  6º  a  ter  a  seguinte  redação:  “Art.  6º  O  convênio
indicará  o  gestor  responsável  pela  fiscalização  da
execução das fases propostas e aprovadas pelo plano de
trabalho,  o  qual  deverá  encaminhar,  mensalmente,  a
Câmara Municipal de Araguari, os nomes dos pacientes
que  foram  submetidos  as  cirurgias.”  Prosseguindo,  o
plenário,  com  base  no  art.  205  do Regimento  Interno,
aprovou por  dezesseis  votos,  a  dispensa dos pareceres
das  comissões  permanentes  à  emenda  números  um  à
mensagem  substitutiva  ao  projeto  de  lei  n.  15/2021,
enviada  pelo  prefeito  por  meio  do  ofício  n.  582/2021.
Em votação a mensagem substitutiva ao projeto de lei n.
15/2021, 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,  de  Saúde  e  Assistência  Social,  à
mensagem  substitutiva;  b)  emenda número  um  (1);  c)
mensagem  substitutiva  ao  projeto  de  lei  n.  15/2021,
enviada pelo prefeito por meio do ofício n. 582/2021, 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 essa na Proposição de Lei n. 9, de
30  de  março  de  2020,  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.”  Nos termos
do inciso II, do § 2º do art. 202 do Regimento Interno, o
presidente da Câmara declarou prejudicada a discussão
do texto original do projeto de lei n. 15/2021, em virtude
da aprovação da mensagem substitutiva. Em votação o
projeto de lei n. 24/2021, 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, de Saúde e Assistência
Social;  b)  projeto  de  lei  n.  24/2021  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. 10, de 30 de
março  de  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.” Em votação o projeto de lei
complementar n. 4/2021, 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 Meio Ambiente; b)
projeto de lei  complementar  n.  4/2021 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e
lógico  (especialmente  constando  na  ementa  a  via
declarada  como  corredor  de  comércio),  registrou  a
íntegra do texto final no parecer e transformou este na
Proposição de Lei Complementar n. 4, de 30 de março de
2021,  que  “Declara  a  Avenida  Hugo  Alessi,  no  trecho
compreendido entre a Rua Dona Cesária e a Rua Nagib
Farah Kehdi, no Bairro dos Industriários, como Corredor
de Comércio,  Indústria  e  de Serviços,  para os  fins que
especifica.”  Em votação o projeto  de lei  n.  8/2021,  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.  8/2021  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. 11, de 30 de
março de 2021, que “Promove a alteração da estrutura
orgânica básica da Procuradoria Geral do Município, com
vistas a adequá-la as disposições da Lei Complementar n.
163,  de  25  de  março  de  2020,  faz  a  transposição  de
cargos  de  provimento  em  comissão,  promovendo  a
transformação  dos  referidos  cargos,  e  dá  outras
providências.” IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS
SESSÕES ANTERIORES- Foram aprovadas sem restrições,
por  dezesseis  votos,  as  atas  das  sessões  da  Câmara,
ordinária  e  extraordinária,  realizadas  respectivamente
nos dias vinte e três e vinte e seis de março de dois mil e
vinte  e  um.  X-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS

PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por dezesseis votos: a)
requerimentos  n.s  923,  924,  925,  926,  927,  928,  929,
930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941, 942, 943,  944, 945, 946,  947, 948, 949,  950, 952
(exceto o pedido sobre doenças crônicas,  já  formulado
por meio do requerimento n. 914/2021), 953, 954, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 966 (exceto
o pedido sobre as  comunidades de Água Clara,  Campo
Redondo  e  o  Distrito  de  Florestina,  já  formulado  por
meio  do  requerimento  n.  958/2021),  967,   968,   969,
971,  973,  974,  975,  976, 977,  978,  979,  980,  981,
983,  984,  985,  986,  987,  988,  989, 990,  991, 992,
993,  994,  995,  996,  997,  998 (exceto o pedido sobre a
Rua Professora Lourdes Naves, já formulado por meio do
requerimento n. 913/2021),  999, 1.000, 1.001 (exceto o
pedido sobre a  Avenida  da Saudade,  já  formulado  por
meio do requerimento n. 934/2021), 1.002, 1.003, 1.004,
1.005,  1.006,  1.007,  1.008,  1.009,  1.010,  1.011,  1.012,
1.014, 1.015 (exceto o pedido endereçado ao prefeito, já
formulado  por  meio  dos  requerimentos  n.s
198/525/947/2021),  1.016,  1.017,  1.018,  1.019,  1.020,
1.021,  1.022,  1.024,  1.025,  1.026  (exceto  o  pedido
quanto a observação ao Código de Trânsito Brasileiro, já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.  732/2021),
1.027, 1.029, 1.030/2021; b) moções de aplauso n.s 15,
16,  17,  e  18/2021.  Não  foram  apreciados  os
requerimentos n.s 951, 963, 970, 972, 982, 1.013, 1.023,
1.028/2021, pois os pedidos constantes destes já foram
formulados  por  meio  dos  requerimentos  n.s  113-
especificar  locais,  878,  397,  808/960-especificar  locais,
973,  185/235-especificar  locais,  120/572,  364/2021,
respectivamente.  XI-  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  para
apreciação do plenário, na próxima sessão ordinária. 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 horário de duração da presente sessão foi
prorrogado  no  decorrer  desta,  por  duas  horas,  após
aprovação do plenário. O presidente Leonardo Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos  agradeceu  a  presença  de
todos,  convocou  os  vereadores  para  a  próxima  sessão
ordinária  da Câmara,  a  realizar-se  às  oito horas do dia
seis  de  abril  do  corrente;  e,  às  doze  horas  e  cinco
minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 30 de março de
2021.  Ata  aprovada  sem  restrições,  por  quatorze  votos.
Sala  das  sessões,  em  6  de  abril  de  2021.  Vereador
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-
presidente;  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  -
segunda-secretária.
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