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DECRETO LEGISLATIVO N. 1.087, de 27 de abril de 2021.
 

“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  
Excelentíssimo Senhor JONATHAS ALVES DE MELO.”

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas
Gerais, aprova e eu, Presidente, com base no art. 40, inciso IV, da
Lei  Orgânica  do  Município,  promulgo  o  seguinte  Decreto
Legislativo: 

Art.  1º  Fica  concedido  o  “Diploma  de  Honra  ao
Mérito” ao Excelentíssimo Senhor JONATHAS ALVES DE MELO,
pelos relevantes serviços prestados ao Município.  

Art. 2º A entrega do diploma será feita em data a ser
marcada  de  comum  acordo  entre  a  Câmara  Municipal  e  o
homenageado.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este
Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas
Gerais, em 27 de abril de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente  

Sebastião Joaquim Vieira  
Primeiro-Secretário

_____________________________________________________
ATO DA MESA DIRETORA 008/2021

“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 decisão do Comitê Extraordinário
COVID-19 estabeleceu o avanço da macrorregião Triângulo do
Norte da Onda Vermelha para Onda Amarela do Plano Minas
Consciente;

CONSIDERANDO  que  a  Prefeitura  Municipal  está
promovendo  a  edição  de  normas  para  adequação  do
funcionamento de atividades econômica e instituições, em razão
da região ter avançado da Onda Vermelha para Onda Amarela 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 estabelecidas pelo Estado e pelo Município;

RESOLVE

Art. 1º. A partir do dia 3 de maio de 2021, a Câmara
Municipal de Araguari retornará ao seu funcionamento normal,
respeitadas as condições estabelecidas na Onda Amarela do Plano
Minas Consciente;

Art. 2º. 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.

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

Art. 3º. Fica liberada a presença de público nas sessões
ordinárias  e  extraordinárias,  bem  como  nos  demais  eventos
promovidos pela Câmara Municipal,  desde que respeitadas as
condições  especiais  definidas  administrativamente  para  evitar
aglomerações e a possibilidade de contágio.

Art. 4º. 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.  5º 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.  6º  Será obrigatório  o uso  de máscaras  pelos
Vereadores, salvo quando estiverem no uso do microfone e pelo
pessoal de apoio.

Art.  7º.  Todos  os  servidores  administrativos  e  de
gabinete  deverão  retornar  às  suas  atividades  normais,  com
cumprimento de expediente integral.

Art. 8º. A partir da mesma data o ponto eletrônico
voltará a ser registrado normalmente pelos servidores sujeitos ao
controle de frequência

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

Parágrafo único. Os Vereadores ficarão responsáveis
pelas medidas necessárias a não ocorrência de aglomerações em
seus gabinetes.

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  voltará  ao
horário normal.

Art.  13.  Os  servidores  com  idade  superior  a  60
(sessenta anos de idade, as 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  aos  vírus,
independente da faixa etária, poderão optar por trabalhar em
regime de Home Office.

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

Art.  15.  Continua  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  ficará
responsável  pela  autorização  de  acesso  as  dependências  da
Câmara Municipal de pessoas necessárias à rotina administrativa,
desde que sejam observadas as medidas necessárias a prevenção
da propagação do COVID-19.

Art. 21 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. 22.  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 03 de maio de 2021.

Câmara Municipal de Araguari - MG, em 30 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
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG TORNA PÚBLICO O
EXTRATO  DE  CONTRATO.  CONTRATADO:  PUBLICABR
CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  LTDA  –  CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 005/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º: 001/2021 – Processo: 007/2021. OBJETO: Contratação de
Empresa  visando  a  prestação  de  serviço  técnico  profissional
especializado de consultoria e auditoria tributária para levantar os
valores  referentes  às  verbas  de  natureza  indenizatória,
indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das
contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais,
tais como, terço constitucional de férias; horário extraordinário;
horário  extraordinário  incorporado;  primeiros  quinze  dias  do
auxílio-doença; auxílio-acidente e aviso prévio indenizado, e avaliar
se o adicional de Risco no Ambiente de Trabalho – RAT, está sendo
recolhido em acordo com a Súmula nº 351 do Superior Tribunal de
Justiça, e com a COSIT nº 149, da Receita Federal do Brasil, e
executar medidas com vistas a promover o encontro de contas
entre débitos e créditos previdenciários de Araguari e do Regime
Geral de Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.485,
de 2 de outubro de 2017, a luz da Portaria RFB nº 754, de 21 de
Abril  de  2018,  em  atendimento  às  necessidades  da  Câmara
Municipal de Araguari - MG. VALOR DO CONTRATO R$ 380.000,00
(Trezentos e oitenta mil reais) - Prazo: 30/04/2021 a 30/04/2022.
DO: 01.02.04.124.0001.2311.3.3.90.35.00, Ficha: 72; Fonte 100.
Araguari 29 de Abril de 2021 – Leonardo Rodrigues da Silva Neto -
Presidente da Câmara Municipal de Araguari.  
_____________________________________________________

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 004/2021
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alterações posteriores. Favorecido: CARLOS MURILO DE OLIVEIRA;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A EXECUÇÃO DE
PINTURA DE PAREDES E FERRAGENS DO ANEXO ADMINISTRATIVO
SITUADO NA RUA MARICOTA SANTOS, N° 60 – CENTRO, PARA A
DEVOLUÇÃO  DO  IMÓVEL  CONFORME  CONTRATO  008/2019,
ASSIM COMO O NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA R.
CEL. JOSÉ FERREIRA ALVES, 788 – CENTRO, O QUAL ACOMODARÁ
OS SERVIDORES  DA CÂMARA MUNICIPAL  DE  ARAGUARI-MG;
Vigência do Contrato: 02 meses; Processo: Nº 008/2021; Dotação
Orçamentária: 01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.36.00.; Fonte: 100;
Ficha: 025; Valor: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADO, o valor
de R$  8.200,00  (Oito  mil  e  duzentos  reais);  Autorização:  em
16/04/2021;  Ratificação:  em  29/04/2021,  pela  Presidência  da
Câmara Municipal de Araguari/MG.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI-MG  torna  público,  o
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATADO: MAURI RODRIGUES DE
SOUSA FILHO – ME – CONTRATO ADMINISTRATIVO: N° 006/2021
–  PREGÃO  PRESENCIAL:  N°  002/2021  –  S.R.P  –  002/2021  –
PROCESSO:  003/2021.  OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  SOB  SISTEMA DE  REGISTRO DE  PREÇO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS EM FORMATO DIGITAL
HD DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,
AUDIÊNCIAS  PÚBLICAS  E  SESSÕES  SOLENES  INCLUINDO  AS
EDIÇÕES  E  POSSIBILITANDO  A  TRANSMISSÃO  AO  VIVO  VIA
STREAMING - INTERNET, CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR DO CONTRATO: R$ 54.000,00
(Cinquenta e quatro mil reais) Prazo: 03/05/2021 à 03/05/2022.
Araguari, 30 de Abril de 2021 – Leonardo Rodrigues da Silva Neto –
Presidente da Câmara Municipal de Araguari-MG.
_____________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
TREZE  DE  ABRIL  DE  DOIS  MIL  E  VINTE E  UM.  A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia treze de abril 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  Vereador  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos  -  presidente,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota  -  vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-
secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington
Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Então  o
presidente,  invocando a proteção de Deus e em nome do
povo  araguarino,  declarou  aberta  a  sessão  e  solicitou  ao
primeiro-secretário  que  fizesse  a  leitura  da  ata  da  sessão
anterior e das correspondências recebidas. II- LEITURA DA ATA
DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da
Câmara, realizada no dia seis de abril de dois mil e vinte e um.
III-  LEITURA  DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Ofícios
enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 678, 692/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 791, 705/2021, da Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 693, 699, 700/2021, em

resposta  aos  requerimentos  n.s  715,  310,  305/2021,  do
Vereador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade;  c)  n.
648/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.  624/2021,  do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC; d) n.s 683, 695/2021,
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  636,  320/2021,  da
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL; e) n.s 680,
689/2021, em resposta aos requerimentos n.s 821, 727/2021,
da  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB;  f)  n.s  679,  688,
696/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  829,  739,
742/2021, do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; g) n.
685/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.  658/2021,  do
Vereador  Marcus Vinícius  Duarte/Republicanos;  h)  n.s  681,
682/2021, em resposta aos requerimentos n.s 663, 588/2021,
do Vereador Paulo César Pereira/Democratas; i) n. 684/2021,
em  resposta  ao  requerimento  n.  671/2021,  do  Vereador
Renato  de  Almeida/PSC;  j)  n.  686/2021,  em  resposta  ao
requerimento  n.  676/2021,  do  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota;  k)  n.s  676,  687/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  775,  608/2021,  do  Vereador  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL;  l)  n.  698/2021,  em  resposta  ao
requerimento n. 694/2021, do Vereador Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota; m) n. 666/2021, em resposta ao requerimento
n. 615/2021, do Vereador Wilian Marques Postigo/PL; n) n.s
650,  665,  690,  691,  694,  704/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  743,  618,  664,  673,  675,  751/2021,
subscritos  por  diversos  Vereadores;  o)  n.  701/2021,
encaminhando o saldo bancário referente ao período de vinte
e nove a trinta e um de março do corrente; p) n.787/2021,
encaminhando  e  solicitando  urgência  na  apreciação  do
projeto de Lei n. 33/2021, que "Autoriza a abertura de crédito
especial para a criação de dotação no vigente orçamento da
FAEC - Fundação Araguarina de Educação e Cultura, mediante
anulação parcial de dotação, no valor de R$ 140.000,00 (cento
e  quarenta  mil  reais)";  q)  n.  788/2021,  encaminhando  e
solicitando  urgência  na  apreciação  do  projeto  de  Lei  n.
34/2021, que "Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, o
Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico de Araguari -
MG, o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e o Fundo
Municipal de Turismo - FUMTUR, dando outras providências."
IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  A  Comissão  Permanente  de
Legislação  e  Justiça,  conforme  disposto  no  art.  79  do
Regimento Interno, encaminhou à Mesa da Câmara o parecer
pela aprovação do projeto de lei n. 25/2021 (altera categoria
de  bens públicos).  V-  APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE
PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a  seguir  relacionados
solicitaram  ao  prefeito,  por  meio  dos  requerimentos:  1)
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
1.133/2021- elaboração de lei para possibilitar a regularização
de imóveis construídos de forma irregular; b) n. 1.134/2021-
elaboração da lei de zoneamento e parcelamento do solo rural
para chacreamento de lazer, devido a existência de projetos de
vários loteamentos; c) n. 1.135/2021- que seja desenvolvido
projeto de energia solar para atender os prédios públicos de
Araguari, visando diminuir o custo da energia elétrica; d) n.
1.136/2021- limpeza e roçagem no complexo do Palácio dos
Ferroviários  (abriga  secretarias),  que estaria  em estado  de
abandono; e) n. 1.137/2021- arborização do Cemitério Park
com ipês e quaresmeiras; 2) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a)
n.  1.139/2021-  construção  de  quadra  de  peteca  na  Praça
Antônio Gomes dos Santos (Bairro Paraíso); b) n. 1.140/2021-
revitalização da Praça Antônio Marcelino Dias (Bairro Paraíso);
c) n. 1.141/2021- que informe os critérios utilizados para a

seleção  dos  contemplados  com  apartamentos  que  serão
construídos pela Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - COHAB, atrás do Hospital de Campanha e próximo à
Justiça  do  Trabalho,  estando  a  Caixa  Econômica  Federal
efetuando a avaliação de cada inscrição; d)  n.  1.142/2021-
realização  de  audiência  ou  consulta  pública  para  saber  a
opinião  da  comunidade,  principalmente  dos  pais,  sobre  o
retorno  das  aulas  presenciais;  que  no  retorno,  sejam
respeitados  os  protocolos  de  distanciamento,  com  uso  de
máscara, vacinação dos servidores da educação, lembrando
que ainda permanece a onda vermelha;  e) n.  1.143/2021-
regularização das escrituras junto à Companhia de Habitação
do  Estado  de  Minas  Gerais  -  COHAB  Minas,  das  casas
localizadas  nos  Bairros  Paraíso  e  Ouro  Verde  (Residencial
Alvorada);  f)  n.  1.144/2021-  realização  de  operação  tapa-
buracos  nos  Bairros  Paraíso,  Miranda  e  Ouro  Verde;  3)
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL: a)
n. 1.145/2021- realização de operação tapa-buracos em frente
ao número 128 da Rua Diogo Veloso Naves, no Distrito de
Amanhece;  4)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
1.146/2021-  que  informe  se  consta  de  cronograma  a
construção da quadra de esportes na comunidade do Campo
Redondo, enfatizando o proponente, que a obra seria uma das
promessas  de  campanha;  b)  n.  1.147/2021-  instalação  de
lâmpadas de LED nas ruas do Residencial Parque dos Verdes;
c) n. 1.148/2021- que seja dada prioridade a vacinação dos
catadores de lixo e dos trabalhadores da área de recicláveis,
por estarem em contato direto com materiais condutores do
coronavírus; d) n. 1.150/2021- recapeamento das Ruas Lírios,
Palmas, Rosas e Flores (Bairro Gutierrez); e) n. 1.151/2021-
construção  de  uma  Unidade  Básica  de  Saúde  -  UBS  no
Residencial  Alvorada,  bem  como  realização  de  limpeza  e
capina  no  setor;  5)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  1.149/2021-  instalação  no
Loteamento Cidade Nova, de placas indicativas dos nomes das
vias e o Código de Endereçamento Postal - CEP; 6) Wellington
Resende da Silva/PL: a) n. 1.152/2021- realização de limpeza e
capina  na  Travessa  Santa  Edwiges  (Bairro  Gutierrez);  b)  n.
1.153/2021-  troca  das  lâmpadas  queimadas  e  poda  das
árvores na Avenida Santos Dumont, no Bairro Jardim Regina;
c)  n.  1.154/2021-  construção  de  um  Centro  Estadual  de
Educação Continuada - CESEC em área cercada por alambrado
situada  entre  as  ruas  Cláudio  Manoel,  Floriano  Peixoto  e
Estácio  de  Sá,  no  Bairro  Miranda;  d)  n.  1.155/2021-
informações  sobre o  atendimento  e  tratamento  dos  casos
suspeitos  e  confirmados  da  Covid-19,  especificando  se  as
pessoas  estariam  sendo  devidamente  testadas,  com
notificação  transparente  dos  resultados;  medidas  a  serem
tomadas se ocorrer aumento de casos e a capacidade da rede
de saúde; e) n. 1.157/2021- vacinação contra a Covid-19 dos
servidores do Ministério Público, Fórum, juízes, promotores,
advogados  e,  principalmente,  dos  oficiais  de  justiça  que
estariam em contato direto com muitas pessoas, prestando
serviços  em  Araguari,  Estrela  do  Sul,  Monte  Carmelo,
Coromandel e Patrocínio; 7) Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
1.159/2021- asfaltamento da Rua José Alves de Oliveira (Bairro
Independência),  entre  as  Ruas  Ventania  e  Benedita  Silva
Gonçalves; b) n. 1.162/2021- execução do serviço de pintura
estratigráfica na Rua Benedita Silva Gonçalves, na altura do
Posto  Araguaia  até  o  Viaduto  Maria  de  Fátima  Carneiro
Pereira;  c)  n.  1.163/2021-  patrolamento  da  estrada  vicinal
Araras até na curva do Careca; 8) Eunice Maria Mendes/PSB,
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Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 1.160/2021- designação de um médico para
atender  na  comunidade  de  Água  Clara;  9)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.161/2021-  realização  de  capina  e  limpeza  no  Centro
Educacional  Municipal  -  CEM  João  Ribeiro  de  Araújo,  no
Distrito  de  Piracaíba;  10)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 1.164/2021- que informe
quantas academias ainda serão instaladas e a data prevista
para a montagem; 11) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
1.165/2021-  que  em  parceria  com  a  Polícia  Militar,  sejam
instaladas câmeras de monitoramento nas entradas e pontos
críticos dos  bairros;  b)  n.  1.166/2021-  que sejam tomadas
providências com relação ao número de andarilhos na porta
da Unidade de Pronto Atendimento - UPA; c) n. 1.167/2021-
que informe como estaria sendo efetuada a triagem para as
clínicas  de  fisioterapia,  especificando  quantas  estariam
credenciadas; solicita mais credenciamentos para atender a
demanda; d) n. 1.168/2021- informações sobre as licitações
abertas para a aquisição de medicamentos e teste rápido da
Covid-19,  em  dois  mil  e  vinte  e  dois  mil  e  vinte  e  um,
discriminando os lotes, data de fabricação e validade, nome
das  empresas  vencedoras,  valor  da compra  e  pagamentos
realizados até a presente data; e) n. 1.169/2021- que informe
a estratégia  que  será  utilizada  para  a  aplicação  da  vacina
contra a gripe H1N1, considerando que as pessoas vacinadas
contra a Covid-19 deverão aguardar, no mínimo, quatorze dias
entre as duas vacinas,  segundo o Ministério da Saúde e o
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano;
f)  n.  1.170/2021-  listagem  de  exames  de  alto  custo  que
necessitam ser preenchidos no Tratamento Fora de Domicílio -
TFD e no PAC, de acordo com as novas regras, encaminhando
para  as  unidades  de  saúde,  facilitando  o  trabalho  do
profissional  de  saúde  quanto  para  o  paciente;  g)  n.
1.172/2021-  realização  de  operação  tapa-buracos  na  Rua
Israel Pinheiro (Bairros Brasília e Maria Eugênia); 12) Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.173/2021-  instalação  de  lâmpadas  de  LED  no  trevo  de
entrada  do  Distrito  de  Amanhece;  13)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade:  a)  1.174/2021-  designação  de  um
servidor para atender no Posto de Atendimento ao Migrante e
Pessoas  em  Situação  de  Rua,  localizado  no  Terminal
Rodoviário Presidente Tancredo de Almeida Neves, que não
estaria  com  um  atendimento  regular,  ficando  fechado  na
maior  parte  do  dia;  b)  n.  1.175/2021-  instalação  de  um
terminal de ônibus no Mercado Municipal, com melhorias nos
moldes do terminal implantado na Praça Getúlio Vargas, para
segurança e bem-estar dos usuários; c) n. 1.176/2021- que
sejam tomadas providências  para a  emissão do Código de
Endereçamento Postal - CEP do Residencial Cidade Nova; d) n.
1.177/2021- concessão aos idosos de isenção de pagamento
do estacionamento rotativo - zona azul; 14) Clayton Francisco
Brazão/PSC: a) n. 1.178/2021- cópia dos documentos sobre os
testes  da  Covid-19  vencidos,  que  estariam  no  Centro  de
Referência  da  doença;  b)  n.  1.179/2021-  que  sejam
convocadas as recreadoras aprovadas no concurso realizado
em dois mil e dezesseis, em virtude do retorno das aulas e da
inauguração  ou  reinauguração  de  Centros  Municipais  de
Educação Infantil -  CMEIs; c) n.  1.180/2021- construção de
uma Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF no Bairro dos
Bosques; d) n. 1.181/2021- construção de uma Unidade de
Atendimento Integrado - UAI; e) n. 1.182/2021- implantação

do Projeto "Meu Lote Social" nas áreas de invasão situadas
nas Ruas Padre Nilo, Geraldo Nonato, Hélio Francisco, Olímpio
Teixeira e Beco Dois, nas áreas do Capim Branco, Bairro Sewa e
assentamento  do  Bairro  São  Sebastião;  f)  n.  1.183/2021-
construção de uma praça  na área  situada  no Bairro Novo
Horizonte, entre a Rua Otacílio Pinto de Oliveira e a BR-050; g)
n. 1.184/2021- que informe o motivo da não realização de
exames  oftalmológicos  na  Policlínica;  h)  n.  1.185/2021-
relatório contendo as datas da vacinação contra a Covid-19
(primeira  e  segunda  doses),  especificando  quantas  doses
foram disponibilizadas; 15) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n.
1.186/2021- encaminhando anteprojeto de lei  instituindo o
mês "Abril  Laranja",  dedicado à campanha de prevenção à
crueldade contra animais,  salientando que a Lei Federal n.
14.064, de 29 de setembro de 2020, aumentou a punição para
quem  praticar  ato  de  abuso,  maus-tratos,  ferir  ou  mutilar
animais silvestres e domésticos; b) n. 1.187/2021- instalação
de barreiras de fiscalização sanitárias nas entradas da cidade,
como medida de prevenção da proliferação do coronavírus,
disponibilizando questionário  para  controle  epidemiológico,
aferição da temperatura corporal, desinfecção de pneus dos
carros; c) n. 1.188/2021- realização de manutenção no asfalto
e pintura estratigráfica no cruzamento da Rua Jaime Araújo
com a Rua Florestina, em frente ao número 220, Bairro Santa
Terezinha;  d)  n.  1.189/2021-  inclusão  dos  motoristas  de
caminhão no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19;
e) n. 1.190/2021- realização do censo animal pelos agentes de
saúde, com base na Lei Federal n. 13.426, de 30 de março de
2017, que dispõe sobre a política de controle da natalidade de
animais (cães e gatos), para indicar o número de animais a
serem vacinados e castrados,  como forma de monitorar as
zoonoses;  16)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
1.191/2021- que encaminhe projeto de lei doando área para o
Clube Soroptimista Internacional  em Araguari  construir  sua
sede própria, possibilitando a ampliação dos projetos e ações
educativas, sociais e profissionalizantes, disponibilizados para
a  comunidade;  b)  n.  1.192/2021-  construção  de  ciclovias
interligando as principais avenidas da cidade; c) n. 1.193/2021-
ampliação da iluminação  na  Praça  Avelino  Alves  Coutinho,
com  a  instalação  de  pelo  menos  mais  dois  postes,  para
prosseguimento das obras de construção de parque infantil,
espaço para capoeira e basquete, bancos e paisagismo; d) n.
1.194/2021- disponibilização de uma unidade móvel de saúde
para atender a zona rural e distritos; e) n. 1.195/2021- que
sejam  adotadas  providências  imediatas  e  eficientes  para
garantir atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde -
UBSs,  com  a  contratação  de  mais  médicos,  revisando  os
valores pagos aos profissionais, como já solicitado por meio de
requerimento;  f)  n.  1.196/2021-  que  sejam  asseguradas
condições  de  trabalho  aos  integrantes  da  força-tarefa  e  à
Polícia  Militar  que,  segundo  a  proponente,  não  possuem
respaldo  legal  para  coibir  as  aglomerações,  devido  a  não
previsão, no último decreto, de sanções aos que desrespeitam
o  distanciamento  social;  17)  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 1.197/2021-
execução  de  serviços  na  Avenida  Theodoreto  Veloso  de
Carvalho,  com  recapeamento,  iluminação,  urbanização  e
sinalização de trânsito, poda e capina; 18) Denise Cristina Lima
de  Andrade/PL,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
1.198/2021-  realização  de  reparos  na  estrutura  do  poço
artesiano localizado na Praça Avelino Alves Coutinho, (Bairro
Miranda),  principalmente  na  tampa,  que estaria  quebrada,

para  evitar  acidentes  e  garantir  a  segurança  de  adultos  e
crianças;  19)  Eunice  Maria Mendes/PSB:  a)  n.  1.199/2021-
instalação de lâmpadas de LED nas Ruas Edson Correia de
Melo,  Sebastião Sabino de Oliveira e Júlia Veiga Sabino de
Oliveira, no Residencial Vila Olímpica; realização de operação
tapa-buracos na Rua Albino Vieira (Residencial Madri), e na
Rua  Unaí,  entre  a  Rua  Marechal  José  Pessoa  e  Avenida
Comissão  Crulls  (Bairro  Brasília);  instalação  de  redutor  de
velocidade  próximo ao  número  83  da  Avenida  São  Paulo;
instalação de lâmpadas de LED na Rua João Teixeira de Aguiar
(Bairro Goiás)  e  substituição  das  lâmpadas  queimadas  nas
Ruas Sebastião Vogado, Alvim Borges,  Luiz  Scalia e Sudário
Rodrigues  Gomes  (Bairro  Goiás);  b)  n.s  1.200/2021,
1.201/2021- notificação do proprietário para realizar limpeza
no  imóvel  número  528  da  Rua  dos  Tamboris,  Bairro  São
Sebastião;  c)  n.  1.202/2021- implantação do Plantão Social
Itinerante  (composto  por  uma  técnica  e  um  servidor  do
Cadastro Único), para atendimento das pessoas em situação
de rua e migrantes; destacou a proponente, que o Plantão
Social  deverá  receber  um  veículo  proveniente  de  recurso
solicitado pelo deputado federal José Vitor de Resende Aguiar;
d) n. 1.203/2021- que seja realizado mapeamento das pessoas
em situação de rua e ou em condição de mendicância, para
implementação de políticas públicas,  conforme previsto no
Decreto Federal n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que
instituiu a Política Nacional para a População em situação de
Rua,  e  na  Resolução  n.  40,  de  13  de  outubro  de  2020,
dispondo sobre diretrizes para promoção, proteção e defesa
dos  direitos  humanos  dessas  pessoas;  e)  n.  1.204/2021-
realização  de  reparo  na  rede  de  água  na  Rua  Sudário
Rodrigues  Gomes  (Bairro  Goiás),  para  normalizar  o
fornecimento,  pois  seria  constante  a  falta  de  água;  f)  n.
1.205/2021- encaminhando anteprojeto de lei dispondo sobre
a  autorização  para  a  criação  do  Programa  Renda  Básica
Emergencial em decorrência da Pandemia da Covid-19, para
análise  e  encaminhamento  do  respectivo  projeto  ao
Legislativo;  20)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.
1.206/2021-  que  informe  a  quantidade  de  veículos  da
Superintendência de Água e Esgoto, especificando a finalidade
e o nome dos motoristas responsáveis pela condução; b) n.
1.207/2021- conservação e manutenção do Ginásio Rivadávia
Bernardino da Silva; c) n. 1.208/2021- instalação de academia
ao ar livre na Avenida Brasil, em frente a Unidade Básica de
Saúde da Família - UBSF Portal de Fátima; d) n. 1.209/2021-
realização de capina e limpeza no canteiro central da Avenida
Brasil; e) n. 1.210/2021- maior monitoramento do serviço de
manutenção  na  iluminação  pública,  devido  à  demora  na
realização dos reparos, destacando que a Rua Brasil Accioly
estaria  sem  iluminação  há  mais  de  uma  semana;  f)  n.
1.211/2021- implantação de mão única na Rua Ferdinando
Lobo,  Bairro Jardim Regina;  g)  n.  1.212/2021-  informações
sobre  o  calendário  de  vacinação  contra  a  gripe,  com
divulgação nas redes sociais e nos órgãos de imprensa; h) n.
1.214/2021-  informações  sobre  o  critério  adotado  para  a
chamada  dos  grupos  prioritários  para  vacinação  contra  a
Covid-19; segundo o proponente, a cada dia seria incluído um
grupo diferente sem conclusão dos demais; que seja dada
publicidade a essa informação; i) n. 1.216/2021- que informe
as  providências  tomadas  após  a  aprovação,  pelo  Poder
Legislativo, da participação do Município no consórcio para a
compra  da  vacina  contra  a  Covid-19;  j)  n.  1.217/2021-
implantação  do  "Horário  do  Trabalhador"  nas  Unidades
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Básicas  de Saúde -  UBSs dos  Distritos  de Amanhece e de
Piracaíba;  21)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB:  a)  n.  1.215/2021-  inclusão  dos  policiais
militares  na  vacinação  contra  a  Covid-19;  22)  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos:  a)  n.  1.219/2021-
instalação de lâmpadas de LED na Rua José Vicente  de Lima
(Bairro  Goiás);  b)  n.  1.220/2021-  conclusão  das  obras
inacabadas na Avenida Minas Gerais, Bairro Gutierrez, com o
fechamento das valas; c) n. 1.221/2021- construção de uma
quadra de peteca na Praça Presidente Juscelino Kubitschek;
23)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos:  a)  n.  1.222/2021-  regularização  dos
terrenos ocupados irregularmente dentro das terras devolutas
adquiridas pelo Município, outorgadas pelo Estado de Minas
Gerais  em mil  novecentos e  quarenta e nove,  Registro de
Imóveis  n.  11.883,  promovendo  a  legalização  dos  prédios
edificados;  b)  n.  1.223/2021-  construção  de  uma pista  de
atletismo no Centro Esportivo de Apoio Comunitário - CESAC II
-  Manoel  José  de Deus (Mané Preto);  24) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos:  a)  n.  1.224/2021-  que  seja  realizada
limpeza na faixa de domínio da ferrovia localizada na Rua
Maria  Abadia  Ferreira,  Bairro  Independência,  com  a
notificação  dos  proprietários  para  limpeza  das  áreas
particulares; b) n.  1.225/2021- asfaltamento e extensão de
rede elétrica na Rua Albano Ferreira (Bairro Santa Terezinha);
realização de manutenção e limpeza no bolsão de esgoto,
existente ao lado da referida via, bem como no entorno; 25)
Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.226/2021- adequações no
cruzamento das Ruas Maranhão, Floriano Peixoto e Margem
dos Trilhos, com recapeamento, pintura estratigráfica, limpeza,
poda  das  árvores,  visando  aumentar  a  segurança  de
motoristas e pedestres; b) n. 1.229/2021- que a atualização do
site  da  Prefeitura  Municipal  seja  mais  rápida  e  eficaz,
principalmente  sobre  decretos  e  decisões  tomadas  pelo
Comitê de Enfrentamento a Pandemia da Covid-19, e sobre a
organização  e  cadastramento  das  pessoas  que  serão
vacinadas;  c)  n.  1.230/2021-  informando  que  o  Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE promoverá,
no dia quatorze do corrente, o encontro virtual "Webinar",
para divulgação e capacitação sobre o Sistema Eletrônico de
Gestão do Transporte Escolar - SETE, orientando  quanto ao
uso  do  referido  software,  criado  para  aprimorar  a  gestão
(rotas,  valores  como  base  para  futuras  licitações)  do
transporte escolar no País;  d) n.  1.231/2021- instalação de
aparelhos redutores de velocidade - radares fixos em alguns
pontos da Avenida Mato Grosso e da Avenida Coronel Belchior
de  Godoy,  com  placas  sinalizando  a  gradual  redução  da
velocidade, objetivando promover a fiscalização ostensiva e
privilegiar o caráter educativo em vez de meramente punitivo;
26) Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM: a) n.
1.227/2021- relação dos conselhos ativos, com deliberações e
desenvolvimento de funções,  expondo a situação devido a
pandemia; ressaltaram os proponentes,  que a liberação de
vários recursos e o desenvolvimento de serviços e de ações
dependem  de  parecer  dos  conselhos;  b)  n.  1.228/2021-
divulgação em programas de rádio, TV, jornais e na internet,
com  pelo  menos  uma  semana  de  antecedência,  sobre  a
interdição  de  ruas  para  o  conserto  de  redes  de  água
(interrupção no fornecimento) ou de esgoto; 27) Renato de
Almeida/PSC:  a)  n.  1.232/2021-  concessão  de  isenção  de
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para
os comércios que, considerados como não essenciais, tiveram

as  atividades  paralisadas  por  meio  de  decretos  do  Poder
Público,  provocando corte  de funcionários  e  até  mesmo o
encerramento das atividades; b) n. 1.233/2021- reforma da
quadra  de  esportes  existente  na  Rua  Reginaldo  da  Silva,
Residencial  Bela  Suíça  II,  que  estaria  abandonada,  com  os
banheiros danificados, lixo, mato; designação de um zelador e
de um vigia noturno para evitar a atuação de vândalos; c) n.
1.234/2021- construção de galerias pluviais e de bocas de lobo
(bueiros)  na  Rua  Alvim  Borges  esquina  com  a  Rua
Comendador Miguel Pedreiro, número 50, Bairro de Fátima,
pois, após o recapeamento, a água da chuva estaria entrando
nos  estabelecimentos  comerciais  e  nas  residências;  d)  n.
1.235/2021-  que  informe  quantos  médicos  neurologistas
atendem  no  Município,  critérios  para  a  realização  de
tomografia e outros exames da área; medidas adotadas para
diminuir  a  fila  de  espera,  com pacientes  aguardando pela
consulta  há  mais  de  nove  meses;  e)  n.  1.236/2021-
implantação de mão única na Rua Constâncio Pereira Barbosa,
no trecho situado entre a Rua das Araras e a Avenida Coronel
Belchior  de  Godoy;  f)  n.  1.237/2021-  disponibilização  de
oftalmologistas  capacitados  para  o  tratamento  e
acompanhamento de pacientes com doenças monoculares,
como  ceratocone,  considerando  que,  atualmente,  os
procedimentos  são  realizados  no  Hospital  de  Clínicas  da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU; 28) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.238/2021-  realização  de  processo  seletivo  visando  a
contratação de farmacêuticos para trabalharem nas Unidades
Básicas  de  Saúde  -  UBSs,  possibilitando  o  retorno  da
distribuição  de  remédios  nas  referidas  unidades;  b)  n.
1.240/2021- instalação de abrigos nos pontos de ônibus do
transporte  coletivo  para  os  Distritos  de  Piracaíba  e  de
Amanhece; levantamento dos demais pontos de coletivo na
cidade  e  nos  distritos,  que  necessitam  de  abrigo;  c)  n.
1.241/2021-  elaboração  de  projeto  de construção  de  uma
praça ao lado da Escola Estadual José Carneiro da Cunha, no
Bairro  São  Sebastião,  com  encaminhando  de  cópia  para
intercessão junto aos deputados estaduais e federais, visando
obter recursos para a execução da obra, por meio de emendas
parlamentares;  d)  n.  1.242/2021- construção de mais  uma
Unidade Básica de Saúde - UBS para atender o Bairro Goiás ou
reforma  do  prédio  do  antigo  Hospital  da  Goiás  para  a
instalação da unidade; e) n. 1.243/2021- limpeza e poda das
árvores no canteiro central da Avenida São Paulo; 29) Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.239/2021- construção de rede
de  esgoto  na  Rua  Cabriúnas,  Bairro  São  Sebastião;  que
informe se existem impedimentos para a realização da obra;
instalação de lâmpadas de LED na citada via. Os Vereadores
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade e Wilian Marques
Postigo/PL solicitaram à empresa LD Celulose (requerimento
n.  1.132/2021),  que  cobre  da  empresa  responsável  pela
construção  de  dutos  de  captação  de  água,  no  trecho  de
aproximadamente oito quilômetros, o cumprimento do termo
de ajuste  assinado  com os produtores rurais  de  manter  a
estrada  sem  os  resíduos  de  poeira,  que  prejudicam  as
plantações.  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, solicitaram o envio de ofício de pêsames
(requerimento n. 1.138/2021) à família de Zélia Maria Silva
Braga. O Vereador Wellington Resende da Silva/PL solicitou ao
deputado  estadual  Raul  José  de  Belém  (requerimento  n.
1.156/2021),  que interceda junto aos  órgãos  competentes,

visando a vacinação contra a Covid-19 dos oficiais de justiça
avaliadores.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  os
Vereadores  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  e  Wilian
Marques Postigo/PL,  solicitaram ao deputado estadual Raul
José de Belém (requerimento n. 1.158/2021), a instalação de
consultório  odontológico na comunidade  de Água Clara.  A
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB solicitou o envio de
ofício de pêsames (requerimento n. 1.171/2021) à família de
Maria Aparecida da Cunha Silva. A Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, solicitaram aos deputados
estaduais Raul José de Belém e Doorgal Andrada, bem como
aos  deputados  federais  José  Vitor  de  Resende  Aguiar  e
Lafayette  Andrada  (requerimento  n.  1.213/2021),  que
realizem  gestões  para  que  o  Município  receba  todos  os
medicamentos,  insumos  e  equipamentos  utilizados  no
combate a Covid-19, pois oito hospitais da região receberam o
material, exceto os hospitais de Araguari. A Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL apresentou o projeto de lei n.
35/2021,  que "Institui  a  Política  de Incentivo à doação  de
sangue  e  medula  no  âmbito  do  Município  e  dá  outras
providências."  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB
apresentou o projeto de resolução n. 3/2021, que "Acrescenta
dispositivos a Resolução n. 7, de 9 de novembro de 1990, que
"Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais"" - com apoio da Vereadora
Débora  de  Sousa  Dau/PSC  e  dos  Vereadores  Renato  de
Almeida/PSC  e   Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota.  O
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
apresentou  substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.  11/2021,  que
"Modifica  a  denominação  da  Rua  "B",  localizada  no
Loteamento  Jardim  Jóquei  I,  no  Bairro  Santiago,  para  Rua
Alberto  Arinos  da  Silveira."  O  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB  apresentou  as  seguintes  proposições:  a)
requerimento n. 1.218/2021, solicitando o envio de ofício de
pêsames à família de Levertino Lopes dos Santos; b) projeto
de lei n. 36/2021, que "Modifica a denominação da Rua "R",
localizada  no  Loteamento  Park  Solar  Bela  Vista,  Bairro
Milenium, para Rua Fabiano de Christo Machado Bastos"; c)
projeto de lei n. 37/2021, que "Modifica a denominação da
Rua Treze,  localizada no Loteamento Park Solar  Bela Vista,
Bairro  Milenium,  para  Rua  Francisco  José  Machado";  d)
projeto de lei n. 38/2021, que "Modifica da Área Verde Três,
localizada no Loteamento Residencial Jardim Botânico, Bairro
dos  Bosques,  para  Praça  Jorge  Cury";  e)  projeto  de  lei  n.
39/2021, que "Modifica a denominação da Rua "O", localizada
no Loteamento Park Solar Bela Vista, Bairro Milenium, para
Rua João Bastos de Campos." O Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL apresentou as moções de aplauso: a) n. 20/2021,
ao  secretário  de  Esportes  e  Juventude,  Murilo  Franco
Rodrigues e equipe, pela realização do Torneio Municipal de
Xadrez e pela construção da quadra de peteca na Avenida
Minas  Gerais  (em  frente  ao  Supermercado  MG);  b)  n.
21/2021,  a  equipe  pedagógica  da  Secretaria  Municipal  de
Educação,  pelo  trabalho  desenvolvido.  O Vereador  Clayton
Francisco  Brazão/PSC  apresentou  moção  (n.  22/2021)  de
aplauso aos  presidentes das  associações de moradores  de
bairros,  pelos  relevantes serviços prestados.  Os Vereadores
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram moção (n. 23/2021) de aplauso a vice-prefeita
Maria Cecília de Araújo, pela representatividade feminina que

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 310 Pág 5      Araguari, 30 de abril de 2021

exerce  no  governo  municipal,  assumindo  também,
interinamente,  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura.  VI-
ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os
Vereadores Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB,  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos, Renato de Almeida/PSC e Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  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, o plenário apreciou o
projeto  de  resolução  n.  2/2021,  de  autoria  da  Comissão
Permanente de Finanças,  Orçamento e Tomada de Contas,
apresentado  após  análise  do  parecer  prévio  emitido  pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas
do  Município-  exercício  de  dois  mil  e  dezenove,  processo
eletrônico n. 1.091.647, encaminhado por meio do ofício n.
1.042/2021. Em votação o projeto de resolução n. 2/2021,
foram  aprovados  por  dezesseis  votos:  a)  pareceres  das
Comissões Permanentes de Legislação e Justiça e da Comissão
Especial; b) projeto de resolução n. 2/2021 e o parecer da
Comissão  Permanente  de  Redação,  sendo  que  referido
projeto,  promulgado  pelo  presidente  da  Câmara,  foi
convertido na Resolução n. 95, de 13 de abril de 2021, que
"Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais,  relativas ao exercício de 2019 (dois mil  e
dezenove)." Em votação o substitutivo ao projeto de lei  n.
12/2021,  de autoria  do  Vereador  Renato  de Almeida/PSC,
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; b) substitutivo ao projeto de lei n. 12/2021 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. 12, de 13
de abril de 2021, que "Modifica a denominação da Rua Sete,
localizada no Loteamento  Portal  dos  Ipês  I,  e  da  Rua  "F",
localizada no Loteamento Portal dos Ipês II, Bairro Ouro Verde,
para Rua Ricardo Borges da Silva." O presidente, nos termos
do  inciso  II,  do  §  2º  do  art.  202,  do  Regimento  Interno,
declarou prejudicada a discussão do texto original do projeto
de lei n. 12/2021, em virtude da aprovação do substitutivo.
Em votação o substitutivo ao projeto de lei n. 13/2021, de
autoria  do Vereador  Rodrigo Costa  Ferreira/Patriota,  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; b) substitutivo ao projeto de lei n. 13/2021 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. 13, de 13 de abril de 2021, que
"Modifica a denominação da Área Verde Um, localizada no
Loteamento Residencial Vila Olímpica, Bairro São Sebastião,
para Praça  José  Garcia  Cardoso."  No parecer  da Comissão
Permanente  de  Redação,  a  Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC assinou em substituição ao Vereador Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota (proponente). O presidente, nos termos do
inciso II, do § 2º do art. 202, do Regimento Interno, declarou
prejudicada a discussão do texto original do projeto de lei n.
13/2021,  em  virtude  da  aprovação  do  substitutivo.  Em
votação o projeto de lei n. 17/2021, de autoria da Vereadora
Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL,  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; b) projeto de lei
n. 17/2021 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. 14, de
13 de abril de 2021, que "Modifica a denominação da Rua "A",
localizada no Loteamento Residencial Jardim Jockey I, Bairro
Santiago,  para Rua Padre Wilson Falcomer."  Em votação o
projeto  de lei  n.  21/2021,  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
Esporte,  Lazer e Turismo; b) projeto de lei  n. 21/2021 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. 15, de 13
de abril  de 2021, que "Autoriza o Município de Araguari a
celebrar  Termo  Associativo  com  a  Associação  do  Circuito
Turístico Rota do Triângulo - IGR - Rota do Triângulo, dando
outras providências." Em votação o projeto de lei n. 22/2021,
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  Segurança  Pública  e  Defesa  do
Consumidor;  b)  projeto  de  lei  n.  22/2021  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. 16, de 13 de abril de 2021, que
"Autoriza a  abertura de crédito especial  para a criação de
dotações  no  vigente  orçamento,  objetivando  atender
despesas  do  REMAD  -  Fundo  de  Recursos  Municipais
Antidrogas, mediante anulação parcial de dotações, no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)." Em votação o projeto
de lei n. 27/2021, 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 Educação e
Cultura; b) projeto de lei n. 27/2021 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. 17, de 13 de abril de 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." Quando da discussão do
projeto de lei n. 28/2021, o plenário aprovou por dezesseis
votos,  o  pedido  de  vista,  por  quinze dias,  formulado  pelo
Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC.  Os  projetos  de
decreto  legislativo  n.  3/2021  (de  autoria  do  Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos), n.s 4/2021,
5/2021,  6/2021,  7/2021  (de  autoria  do  Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC),  n.  9/2021 (de autoria  da Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB)  e  n.  10/2021  (de  autoria  do
Vereador  Paulo  César  Pereira/DEM),  foram  aprovados  por
dezesseis votos,  assim como correspondentes pareceres da
Comissão Permanente de Legislação e Justiça,  da Comissão
Especial e da Comissão Permanente de Redação, sendo que
referidos projetos, promulgados pelo presidente da Câmara,
foram convertidos respectivamente nos Decretos Legislativos:
a) n. 1.080, de 13 de abril de 2021, que "Concede o Título de
Cidadão Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor José
Sebastião de Camargo"; b) n. 1.081, de 13 de abril de 2021,
que  "Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao
Excelentíssimo Senhor Fabrício Flávio da Silva"; c) n. 1.082, de
13 de abril de 2021, que "Concede o Diploma de Honra ao
Mérito a Excelentíssima Senhora Ana Cristina da Cruz"; d) n.
1.083, de 13 de abril de 2021, que "Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor José Maximino dos
Santos"; e) n. 1.084, de 13 de abril de 2021, que "Concede o
Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo  Senhor
Rogério Ferreira Rocha"; f) n. 1.085, de 13 de abril de 2021,
que "Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima
Senhora Alice Siqueira Tomaz"; g) n. 1.086, de 13 de abril de
2021,  que  "Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao
Excelentíssimo  Senhor  Neilton  dos  Santos  Andrade."  No
parecer da Comissão Permanente de Redação ao projeto de
decreto legislativo n.
 3/2021, a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC assinou em
substituição  ao  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos (proponente). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições,
por dezesseis  votos,  a  ata da sessão ordinária  da Câmara,
realizada no dia seis de abril  de dois mil  e vinte e um. X-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados,
por dezesseis votos: a) requerimentos n.s 1.132, 1.133, 1.134,
1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.144, 1.145,
1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.151, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156,
1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.166,
1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175,
1.177,  1.178,  1.179,  1.180,  1.181,  1.182  (exceto  o  pedido
sobre o Bairro Sewa, já formulado por meio do requerimento
n. 476/2021), 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.188, 1.189, 1.190,
1.191, 1.193, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.202,
1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211,
1.212, 1.213, 1.214, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221,
1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.232,
1.231, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240
(exceto o pedido sobre pontos de ônibus na cidade, formulado
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por meio do requerimento n. 524/2021- especificar locais),
1.241, 1.242 (exceto o pedido sobre o Hospital da Goiás, já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.  353/2021),
1.243/2021; b) moções de aplauso n.s 20, 21, 22 e 23/2021.
Não foram  apreciados  os  requerimentos  n.s  1.135,  1.143,
1.150, 1.152, 1.165, 1.176, 1.187, 1.192, 1.194, 1.201, 1.215,
1.222/2021,  pois  os  pedidos  constantes  destes  já  foram
formulados por meio dos requerimentos n.s 303, 1.022, 824,
299/854,  393,  1.149,  660,  687/763/764/931/1.060-
especificar locais, 253, 1.200, 650, 1.133/2021. XI- ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficou para  a  ordem do dia  da
próxima sessão  ordinária  o  projeto  de lei  n.  25/2021.  XII-
CHAMADA  FINAL-  Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César  Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL. O horário de duração da presente
sessão foi prorrogado no decorrer desta, por uma hora, 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 vinte de abril do
corrente;  e,  às  doze  horas,  declarou  encerrada  a  sessão.
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 13
de abril de 2021. Ata aprovada sem restrições, por dezesseis
votos.  Sala das sessões, em 20 de abril de 2021. Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos- presidente;
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário. 
__________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
VINTE DE  ABRIL  DE  DOIS  MIL  E  VINTE  E  UM. A  Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia vinte de abril de dois mil e vinte e um,
terça-feira, às oito horas, em sua sede própria, situada na Rua
Coronel  José  Ferreira  Alves,  número  758,  nesta  cidade.  O
presidente da Câmara, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  solicitou  ao  primeiro-secretário  que
fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC,  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  Joaquim  Vieira/PSL  -  primeiro-
secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington
Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Então  o
presidente,  invocando a proteção de Deus e em nome do
povo  araguarino,  declarou  aberta  a  sessão  e  solicitou  ao
primeiro-secretário  que  fizesse  a  leitura  da  ata  da  sessão
anterior e das correspondências recebidas. II- LEITURA DA ATA
DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da
Câmara, realizada no dia treze de abril de dois mil e vinte e
um.  III-  LEITURA  DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-

Primeiramente, o presidente comunicou ao plenário que os
Decretos Legislativos n.s 1.081, 1.082, 1.083, 1.084, 1.085 e
1.086, e a Resolução n. 95, de 13 de abril de 2020, foram
publicados na edição n. 306, do Diário Oficial Eletrônico do
Legislativo  Municipal.  Ofícios  enviados  pelo  prefeito  do
Município:  a)  n.s  734,  743,  751,  755,  762,  785/2021,  em
resposta  aos  requerimentos  n.s  790,  704,  703,  789,  547,
368/2021, da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b)
n.s 721, 741, 769/2021, em resposta aos requerimentos n.s
796,  795,  716/2021,  do  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade;  c)  n.s  740,  742,  750,  754,  767,
770/2021, em resposta aos requerimentos n.s 805, 802, 718,
801,  799,  625/2021,  do  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC;  d)  n.s  732,  759/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 809, 808/2021, da Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC; e) n.s 708, 765, 771/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 726, 815, 635/2021, da Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 726, 727, 733, 739, 749,
760, 764, 776/2021, em resposta aos requerimentos n.s 825,
823, 479, 475, 733, 817, 824, 735/2021, da Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB; g) n.s 730, 731, 744, 761, 775, 782/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 828, 826, 827, 738, 741,
487/2021, do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; h) n.s
713, 714, 738, 745/2021, em resposta aos requerimentos n.s
652, 651, 492, 650/2021, do Vereador Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos; i) n.s 715, 718, 752, 763, 774/2021,
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  585,  659,  661,  752,
754/2021, do Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos;
j) n.s 697, 719, 746, 748/2021, em resposta aos requerimentos
n.s  589,  667,  756,  757/2021,  do  Vereador  Paulo  César
Pereira/Democratas; k) n.s 720, 729/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  669,  670/2021,  do  Vereador  Renato  de
Almeida/PSC; l) n. 722/2021, em resposta ao requerimento n.
674/2021, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota; m) n.s
712,  717/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  682,
770/2021,  do  Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade;  n)  n.s  710,  728,  736,  737,  757,  768,
781/2021, em resposta aos requerimentos n.s 688, 778, 690,
525,  776,  684,  607/2021,  do  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL;  o)  n.s  709,  716,  766,  772,  783,  791/2021,  em
resposta  aos  requerimentos  n.s  691,  611,  783,  784,  785,
613/2021, do Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; p)
n.s 753, 773/2021, em resposta aos requerimentos n.s 702,
787/2021, do Vereador Wilian Marques Postigo/PL; q) n.s 670,
711, 724, 735, 786/2021, em resposta aos requerimentos n.s
577,  687,  744,  737,  302/2021,  subscritos  por  diversos
vereadores; r) n. 778/2021, encaminhando o saldo bancário
referente ao período de cinco a nove de abril do corrente; s) n.
789/2021,  solicitando  a  postergação  das  respostas  dos
requerimentos  n.s  376,  662,  670,  703,  758,  751,  785,
828/2021,  por  discordar  das  respostas  enviadas  pelas
respectivas  secretarias;  t)  n.  793/2021,  encaminhando  o
projeto  de  lei  n.  40/2021,  que  "Estabelece  as  diretrizes  a
serem  observadas  na  elaboração  da  Lei  Orçamentária  do
Município de Araguari para o exercício de 2022, e dá outras
providências";  u)  n.  798/2021, encaminhando e  solicitando
urgência  na apreciação  do  projeto  de lei  n.  41/2021,  que
"Estabelece o valor da hora/aula dos profissionais de Educação
Física integrantes das categorias que menciona, dando outras
providências";  v)  n.  802/2021,  contendo  mensagem
substitutiva ao  projeto  de  lei  n.  33/2021,  que  "Autoriza  a
abertura de crédito especial  para a  criação de dotação no

vigente  orçamento  da  FAEC  -  Fundação  Araguarina  de
Educação e Cultura, mediante anulação parcial de dotação, no
valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil  reais)."  Para
registro, foi comunicado que o ofício enviado pelo prefeito- n.
487, de 15 de março de 2021, protocolizado na Câmara na
referida  data,  lido  na  sessão  ordinária  realizada  no  dia
dezesseis de março do corrente, e lançado de forma errada na
ata da citada sessão, como "encaminhando o Relatório Anual
de Gestão 2020", na realidade, refere-se ao encaminhamento
da "prestação de contas devidamente transmitida ao Tribunal
de  Contas  de  Minas  Gerais  -  TCEMG  através  dos
Acompanhamentos Mensais - AM via Sistema Informatizado
de Contas dos Municípios - SICOM de janeiro a dezembro de
2020,  e  ainda  os  Balanços  do  exercício  findo  em  31  de
dezembro  de  2020 conforme  exigido  no  inciso  XI,  Art.  71
Seção II da Lei Orgânica do Município de Araguari" (sic). Ofícios
enviados  pelo  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
justificando suas ausências nas sessões ordinárias da Câmara,
realizadas nos dias vinte e três de março e seis de abril do
corrente. Então, foi comunicado ao plenário que a Mesa da
Câmara, para os fins do disposto no inciso X, do art. 40, do
Regimento Interno da Câmara, combinado com o § 1°, do art.
1º, da Lei n. 5.806/2016, acatou as justificativas e deferiu os
pedidos,  considerando  que  o  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL apresentou atestados firmados pelo doutor João
Carlos Rodrigues de Morais (CRM-MG 49.519). IV- LEITURA DE
PARECERES-  Os  presidentes  das  comissões  permanentes  a
seguir  relacionadas  encaminharam  à  Mesa  da  Câmara
pareceres aos projetos em tramitação, conforme disposto no
art.  79 do Regimento Interno. A Comissão Permanente de
Legislação  e  Justiça  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos:  a)  de lei  n.  33/2021 (cria  dotação no orçamento
vigente da FAEC); b) de lei n. 34/2021 (Política Municipal de
Turismo); c) de decreto legislativo n. 11/2021 (concessão do
Diploma de Honra ao Mérito a Jonathas Alves de Melo). As
Comissões  Permanentes  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural, e
de  Esporte,  Lazer  e  Turismo,  emitiram  pareceres  pela
aprovação  do  projeto  de  lei  n.  34/2021.  A  Comissão
Permanente de Finanças,  Orçamento  e  Tomada de Contas
emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos  projetos  de  lei  n.s
33/2021 e 34/2021. A Comissão Permanente de Educação e
Cultura emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei  n.
33/2021.  A  Comissão  Especial  composta  pela  Vereadora
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  e  pelos  Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  em  substituição  ao  Vereador  Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  emitiu  parecer  pela  aprovação  do
projeto de decreto legislativo n. 11/2021. V- APRESENTAÇÃO
SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir
relacionados  solicitaram  ao  prefeito,  por  meio  dos
requerimentos:  1)  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
1.246/2021- que informe os critérios utilizados na escolha dos
pacientes  que  realizarão  a  cirurgia  de  catarata,  e  que
aguardam na fila de espera; b) n. 1.247/2021- que interceda
junto a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG para
que informe se a empresa terceirizada responsável pelo corte
de  energia  elétrica  recebe  por  cada  interrupção,
encaminhando cópia do relatório  do serviço,  referente aos
últimos três meses; c) n. 1.248/2021- construção de quadra de
peteca na Praça Vereador Pedro Antônio das Chagas, Bairro
Milenium; d) n. 1.249/2021- regularização perante o Sistema

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 310 Pág 7      Araguari, 30 de abril de 2021

de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV,
devido a abertura de consulta pública na rede mundial de
computadores,  com  o  objetivo  de  realizar  atos  e
procedimentos  relativos  à  formalização,  execução,
acompanhamento, prestação de contas e informações sobre
convênios,  contratos  de  repasse  e  termos  de  parceria
celebrados com a União; ressaltou o proponente, que essa
irregularidade poderia prejudicar o andamento de convênios e
a captação de recursos; e) n. 1.250/2021- instalação de guarita
ou abrigo no ponto de ônibus do transporte coletivo urbano
situado em frente ao Hospital de Campanha, na Rua Sebastião
Naves, Bairro Miranda; f) n. 1.251/2021- instalar tampas nas
bocas de lobo (bueiros) e aumentar os postes de iluminação
pública  na  Avenida  Coronel  Belisário  Rodrigues  da  Cunha,
Bairro Maria Eugênia; g) n.  1.252/2021- que seja realizado
levantamento  das  avenidas  com  canteiro  central  que  não
possuem passarela, com o objetivo de efetuar a obra para a
prática  de  caminhada;  h)  n.  1.253/2021-  notificação  dos
proprietários para efetuarem limpeza nos lotes situados na
Rua Ivanir Clementino de Brito e nas Rua Onze e Treze, no
Bairro Parque dos Verdes,  utilizados para depósito de lixo,
móveis  e  animais  mortos;  i)  n.  1.254/2021-  que interceda
junto ao comandante do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de
Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel Célio Márcio
Tameirão  Júnior,  visando  a  realização  de  policiamento
ostensivo  no  Bairro  São  Sebastião  e  adjacências;  j)  n.
1.255/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica na
Rua Cecília Schwartzman, Bairro Sibipiruna; k) n. 1.257/2021-
que por meio da Secretaria Municipal do Trabalhão e Ação
Social,  secretário  municipal  Paulo  Apóstolo  da  Silva,  sejam
realizadas gestões junto aos órgãos competentes, visando a
criação de mais um posto de atendimento para emissão da
Carteira  de  Identidade;  2)  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.256/2021- contratação de
profissionais da área de fonoaudiologia, para atender na rede
pública de saúde; 3) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
1.258/2021-  informações  sobre  a  retirada  dos  vendedores
autônomos (ambulantes) dos pontos de venda; reversão da
medida;  4)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.259/2021-
pagamento  de  insalubridade  (quarenta  por  cento)  aos
profissionais que trabalham nas ambulâncias, aos técnicos de
enfermagem e aos agentes comunitários de saúde, que atuam
no  enfrentamento  a  Covid-19;  5)  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
1.260/2021-  construção  de  quadras  de  peteca  na  Avenida
Minas Gerais, Bairro Santa Helena, e no Loteamento Portal
dos  Ipês;  6)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
1.261/2021- recapeamento da Avenida Coronel  Theodolino
Pereira de Araújo - Centro, próximo ao antigo Supermercado
Bretas; b) n. 1.262/2021- construção de calçada no entorno do
Abrigo Cristo Rei, permitindo a prática de caminhada no setor;
7) Eunice Maria Mendes/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: a)
n. 1.264/2021- destinação de uma van utilitária para realizar o
transporte  público  dos  moradores  da  comunidade  de
Ararapira; b) n. 1.267/2021- construção de novo prédio para
instalar o Centro Educacional Municipal - CEM Rosa Mameri
Radi,  na  comunidade  Alto  São  João;  c)  n.  1.308/2021-
instalação  de  iluminação  pública  nas  Ruas  Décio  Antônio
Borges esquina com a Rua José Severino de Souza,  Bairro
Sewa,  destacando  que  funcionam  no  local  as  empresas

Procampo,  Branco  Tomate,  Carrocerias  Nogueira,  Constral
Construtora e Peixoto Locações, e que os postes teriam sido
instalados, faltando os braços e as lâmpadas; cascalhamento
da  Rua  Cinquenta  e  Dois,  no  referido  bairro;  8)  Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 1.265/2021- disponibilização de um
computador para a Policlínica, para que os médicos possam
analisar  os  exames  de  imagem;  b)  n.  1.266/2021-
levantamento  e  elaboração  de  projeto  orçamentário  para
reforma  do  cemitério  no  Distrito  de  Amanhece;  c)  n.
1.268/2021- asfaltamento das Travessas Um e Dois no Bairro
Independência;  9)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.
1.269/2021-  modernização  das  Praças  Getúlio  Vargas  e
Manoel  Bonito-  fonte,  palco,  piso,  banheiros,  coletores
seletivos de lixo e paisagismo, instalação de parque infantil
(parquinho) e de academia ao ar livre, por meio de parceria
público-privada; b) n. 1.270/2021- instalação de lâmpadas de
LED  na  rotatória  situada  em  frente  ao  número  2.568  da
Avenida  Batalhão  Mauá,  Bairro  Santa  Helena;  c)  n.
1.271/2021-  asfaltamento  da  Rua  Cabriúnas,  Bairro  São
Sebastião; d) n. 1.272/2021- recapeamento da Rua Estácio de
Sá, Bairro Miranda; e) n. 1.273/2021- execução do serviço de
pintura  estratigráfica  e  sinalização  horizontal  na  Rua
Coromandel, Bairro Amorim; f) n. 1.274/2021- ampliação da
linha do transporte coletivo no Loteamento Residencial Solar
Park Bela Vista; g) n. 1.275/2021- construção de rotatória no
entroncamento da Avenida Brasil  com a Avenida Comissão
Crulls, Bairro Brasília; h) n. 1.276/2021- que interceda junto ao
órgão  competente,  visando  à  realização  de  policiamento
preventivo no Loteamento Residencial Solar Park Bela Vista; i)
n. 1.277/2021- instalação de lâmpadas de LED na Rua Júlio
César  de  Sousa,  Bairro  dos  Bosques;  10)   Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade: a) n. 1.283/2021- que sejam tomadas
providências urgentes que possibilitem a reabertura dos dez
leitos  de  UTI  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Araguari;
segundo  o  proponente,  o  fechamento  teria  ocorrido  em
decorrência da falta de insumos e de recursos humanos; b) n.
1.285/2021- desenvolvimento de projeto de atividade física
nas  praças,  quando  possível  e  dentro  dos  parâmetros  de
segurança,  para  atender  aos  idosos;  c)  n.  1.287/2021-
realização de limpeza nos bolsões do Município; 11) Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC:
a) n. 1.284/2021- regularização das escrituras dos imóveis nos
Residenciais  Portal  de  Fátima,  Monte  Moriá  e  Canaã,
procedendo como foi efetuado no Residencial Bela Suíça; 12)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Renato  de
Almeida/PSC: a) n. 1.286/2021- desenvolvimento de projeto
de drenagem pluvial para o Bairro Independência, Residencial
Monte Moriá e Rua Ponte Terra, devido aos alagamentos e a
formação de poças de água; 13) Clayton Francisco Brazão/PSC:
a)  n.  1.288/2021-  realização  de  operação  tapa-buracos,
pintura estratigráfica e identificação das ruas no Bairro São
Sebastião, inclusive nos Loteamentos São Judas e Alan Kardec;
b)  n.  1.354/2021- realização de operação tapa-buracos nas
ruas  do  Distrito  Industrial;  c)  n.  1.356/2021-  instalação  de
piscinas dentro do Bosque John Kennedy; d) n. 1.357/2021-
pintura dos meios-fios nas vias do Bairro Novo Horizonte e nas
Avenidas  Nossa  Senhora  da  Penha,  Porto  Alegre,  das
Codornas,  Comissão  Crulls,  Brasil,  Maria  Abadia  da  Costa,
Calimério Borges,  Geraldo Teodoro,  Santos  Dumont,  Minas
Gerais,  das  Palmeiras,  Mato  Grosso,  São  Paulo  e  Pércio
Perfeito;  14) Débora de Sousa Dau/PSC:  a)  n.  1.289/2021-
esclarecimentos sobre a solicitação da Superintendência de

Água e  Esgoto  -  SAE  para  que,  em  plena  pandemia,  seja
efetuada a troca dos hidrômetros, passando para o lado de
fora das  residências,  no prazo  de cinco dias,  sob  pena de
suspensão  no  fornecimento  de  água;  b)  n.  1.290/2021-
realização de manutenção na Rua Professora Maria Aparecida
da Costa esquina com a Rua João Pedro Figueiredo, no Bairro
Goiás, para tampar um buraco existente; c) n. 1.291/2021-
reforma da  calçada  na  residência  número  50  da  Rua  Bias
Fortes-  Centro,  para  segurança  dos  transeuntes;  d)  n.
1.292/2021-  realização  de  operação  tapa-buracos  na  Rua
Foraci  Paula e na Rua Quinze/A,  no Loteamento Portal  de
Fátima I, Bairro de Fátima; e) n. 1.293/2021- que informe o
motivo de não estar sendo respeitado o direito do motorista
de  estacionar  gratuitamente  no  estacionamento  rotativo  -
zona azul, por dez minutos, com o cupom de cobrança sendo
deixado  no  carro  antes  do  término  da  carência;  f)  n.
1.294/2021- que informe quando retornará o atendimento
presencial na agência local do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS; g) n. 1.295/2021- que informe quantos animais
abandonados existem nas ruas da cidade, com a realização de
levantamento  (se  ainda  não  ocorreu),  com  o  objetivo  de
organizar a campanha de esterilização, traçar metas e concluir
o trabalho;  15)  Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL:  a)  n.
1.296/2021- providências imediatas com relação ao esgoto do
Bairro Parque dos Verdes (Presídio de Araguari), que estaria
sendo lançado, sem tratamento, diretamente no Rio Jordão; b)
n.  1.297/2021-  instalação  de  quadra  de  esportes  no
Residencial Portal dos Ipês; segundo a proponente, teria ficado
acordado, na gestão anterior, que a quadra da Avenida Mato
Grosso  seria  transferida  para  o  referido  residencial;  que
encaminhe os documentos referentes ao assunto, sobre a área
disponibilizada, projeto, valor do investimento e previsão de
construção; c) n. 1.298/2021- que sejam reavaliados os valores
destinados,  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  para  as
Secretarias Municipais de Políticas Sobre Drogas e do Trabalho
e Ação Social, responsáveis pelo cuidado e acolhimento das
pessoas  em  situações  de  vulnerabilidade,  disponibilizando
mais recursos para os setores; d) n. 1.300/2021- cópia dos
processos  administrativos  n.  4.288/2017  e  n.  4.889/2017,
referentes  a  retirada  da  quadra  de  esportes  existente  na
Avenida  Mato  Grosso;  e)  n.  1.301/2021-  relatório  das
despesas realizadas, até a presente data, com a divulgação de
anúncios  e/ou  informes  publicitários,  especificando valores
pagos por inserções e veículos de comunicação contemplados;
cópia das notas de empenho e fiscais  e da documentação
pertinente as publicações; 16) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
1.302/2021- encaminhando anteprojeto de lei dispondo sobre
abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do
Município,  para  análise  da  matéria;  b)  n.  1.303/2021-
instalação  de  lâmpadas  de  LED  e  término  das  obras  de
asfaltamento na Rua Antimônio, Bairro Novo Horizonte, até a
MG-029, quilômetro cinco;  execução do serviço de pintura
estratigráfica no trecho asfaltado da Rua Antimônio, saindo da
Rua  Otacílio  Pinto  de  Oliveira,  cruzando  com  as  Ruas
Guanabara, Rio de Janeiro, Brasília e Avenida Nossa Senhora
da Penha; c) n. 1.304/2021- que seja implementada na Lei de
Diretrizes Orçamentárias a "Escola Diurna para Idosos", com
horário  e  material  didático  adequados,  atendendo  pedido
apresentado na quarta Conferência Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa; d) n. 1.306/2021- disponibilização do transporte
coletivo  no  Bairro  Sewa,  garantindo  mobilidade  e
acessibilidade a todos; e) n. 1.307/2021- realização de estudo
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com relação ao intenso trânsito no entroncamento da Avenida
Bahia com a Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo e
com  a  Avenida  Batalhão  Mauá,  visando  solucionar  os
problemas  existentes;  17)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: a)
n.  1.309/2021-  recapeamento  da  Rua  Ponte  Terra  (Bairro
Santiago) e da Rua Raul José de Belém (Bairro dos Bosques);
18)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  a)  n.  1.310/2021-  que  informe  quem  seria
responsável pelo corte de água, como estaria o processo e se
existe taxa de religação, ressaltando que o momento não seria
oportuno  para  tal  ação;  b)  n.  1.311/2021-  instalação  de
bebedouros e de bancos nas quadras de esportes existentes
nas avenidas de Araguari; 19) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:
a) n. 1.312/2021- que informe os critérios adotados para a
vacinação, contra a Covid-19, de apenas alguns educadores
físicos;  b)  n.  1.313/2021-  informações  sobre  o  projeto  de
revitalização  do  Mercado  Municipal;  c)  n.  1.314/2021-
realização de reforma geral no campo de futebol do Distrito de
Florestina;  d) n.  1.316/2021- criação de curso preparatório
para o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e para outros
vestibulares, destinado aos alunos da cidade e dos distritos; e)
n.  1.317/2021-  que  informe  o  órgão  responsável  pela
fiscalização do trânsito no Município, considerando que não
ocorreu a celebração de convênio com a Polícia Militar de
Minas  Gerais,  com  essa  finalidade;  que  encaminhe  a
documentação legal que credencia servidores municipais ou
entidades  a  promover  a  fiscalização;  20)  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
1.315/2021-  execução  do  serviço  de  limpeza  no  canteiro
central da Avenida São Paulo, bem como troca das lâmpadas
queimadas;  21)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos:  a)  n.  1.318/2021-  troca  das  quinze
lâmpadas queimadas na Rua Júlio César Sousa,  a partir da
ponte da Tripan; b) n.  1.319/2021- realização de operação
tapa-buracos  em  frente  ao  número  190  da  Rua  Vereador
Nicolino  Caetano  Guimarães,  Bairro  Sibipiruna;  c)  n.
1.320/2021- entrega dos contratos averbados aos moradores
do Residencial Portal dos Ipês I e II, conforme noticiado na
mídia; d) n. 1.321/2021- instalação de lâmpadas de LED nas
vias do Conjunto Habitacional Mauá, Bairro São Sebastião; e)
n. 1.322/2021- encaminhando para análise anteprojeto de lei
autorizando  a  contratação  de  hospitais  particulares  para
atendimento  de  casos  de  urgência  e  emergência  não
atendidos por hospitais conveniados com o Sistema Único de
Saúde - SUS; 22) Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 1.323/2021- designação de um ou
mais  servidores  para  auxiliar  nas  atividades  da  Farmácia
Municipal, evitando a formação de fila e tumulto no local; 23)
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
1.324/2021- que informe o motivo da retirada das pessoas
que trabalham informalmente nos logradouros públicos; que
estude a possibilidade de criar  quiosques para fomentar o
trabalho dos informais, regularizando a atividade; 24) Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 1.325/2021- realização do
serviço  de  roçagem  no  Aeroporto  Santos  Dumont,
principalmente ao lado das divisas, para evitar que seja ateado
fogo;  b)  n.  1.326/2021-  que  sejam  promovidos  eventos
culturais on-line, com base na Lei Aldir Blanc, disponibilizando
recursos  para  socorrer  o  setor  cultural,  possibilitando  que
sejam remunerados os profissionais da música, teatro, artes

plásticas, por meio de lives; c) n. 1.327/2021- instalação de
redutores de velocidade na Rua Coromandel, Bairro Amorim,
recentemente recapeada; d) n. 1.328/2021- continuação do
serviço de instalação de lâmpadas de LED na Rua Raul José de
Belém e na Rua dos Inhambús (Bairro dos Bosques); 25) Paulo
César  Pereira/DEM:  a)  n.  1.329/2021-  encaminhando  para
análise, anteprojeto que permite o embarque e desembarque
de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, entre os
pontos  fixos  do  transporte  coletivo;  b)  n.  1.330/2021-
implantação de rede de internet sem fio (wi-fi) nas praças
públicas e locais de baldeação do transporte coletivo, como
Mercado Municipal e Praça Getúlio Vargas, proporcionando a
inclusão digital; c) n. 1.332/2021- instalação de academia ao ar
livre  em  frente  ao  posto  da  Sombra  (utilizado  por
caminhoneiros),  na  BR-050,  acatando  sugestão  do
administrador  do  posto,  César  Eduardo  Fernandes,  que se
prontificou  em  fornecer  a  base  e  realizar  manutenção  na
academia;  26)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 1.331/2021- construção de pista de
skate e de pista de patinação na Praça Prefeito Elmiro Barbosa
- Centro, aproveitando o espaço que era destinado a um lago
artificial;  27)  Paulo  César  Pereira/DEM,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 1.333/2021- designação de agentes para a
realização de limpeza e  manutenção nas ruas e  praças do
Distrito de Amanhece; 28) Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.  1.334/2021-  recapeamento
asfáltico da Rua Colúmbia, Bairro Santa Terezinha, ressaltando
a falta  de pintura  estratigráfica  e  de escoamento  da  água
pluvial,  pois  as  bocas de lobo  (bueiros)  não comportam  a
vazão; 29) Renato de Almeida/PSC: a) n. 1.335/2021- limpeza
e roçagem no canteiro central da Avenida Maria Abadia da
Costa  (Bairro  Brasília  e  Maria  Eugênia;  b)  n.  1.336/2021-
relação dos médicos gastrenterologistas que atendem na rede
municipal de saúde, informando como seria o processo para a
realização  de  endoscopia  e  outros  exames,  e  as  medidas
adotadas para diminuir  a fila  de espera;  c)  n.  1.337/2021-
realização de manutenção na boca de lobo (bueiro) existente
em frente ao número 1.702 da Avenida Coronel Theodolino
Pereira de Araújo- Centro, totalmente danificada, com risco de
provocar  acidentes;  30)  Renato  de  Almeida/PSC,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.338/2021-  que  seja  dada
prioridade, na vacinação contra a Covid-19, às pessoas com
doenças crônicas e comorbidades especiais, dependentes de
acompanhamento  e  cuidados  diários;  b)  n.  1.339/2021-
recapeamento  asfáltico  da  Rua  Brejo  Alegre,  Bairros  Santa
Terezinha e Independência; c) n. 1.340/2021- construção de
galeria  pluvial  (bocas  de  lobo  -  bueiros)  e  recapeamento
asfáltico da Rua das Araras, Bairros Goiás, Santa Terezinha e
Independência;  31)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 1.341/2021- que informe quando a
vacina contra a  Covid-19 será disponibilizada,  nos distritos,
para  as  demais  idades  dos  idosos,  e  a  segunda  dose;
encaminhamento de cópia do cronograma de vacinação nos
distritos, se disponível; b) n. 1.345/2021- prorrogação do prazo
para  recadastramento  das  sepulturas,  criando  meios  para
localizar e comunicar as famílias que não regularizaram cerca
de quatro mil túmulos; 32) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.342/2021-  realização  das  seguintes  obras  no terreno,  de
propriedade do Município,  localizado no Bairro Goiás parte
alta, entre as Ruas Paulo dos Santos, Vinícius Mayer Chaves,
Luiz  Mauro Quireza e Avenida César  Vieira-  construção de

passarela  para  caminhada  e  instalação  de  cerca  com
alambrado  no  entorno  da  área,  limpeza  e  roçagem,
construção de quadra de peteca e instalação de academia ao
ar livre e de parque infantil (parquinho); b) n.  1.343/2021,
realização de operação tapa-buracos na Avenida Miguel Assad
Debs  e  nas  Ruas  das  Araras,  Colúmbia,  Doutor  Ciro
Palmerston, Vinício de Araújo, Albano Ferreira, Dezenove de
Outubro,  Bonsucesso,  Duque  de  Caxias,  Brejo  Alegre,
Florestina,  Cláudio  Manoel  e  Guarani,  no  Bairro  Santa
Terezinha;  33)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) 1.344/2021- construção de quadra de
peteca nos Distritos de Piracaíba, Amanhece e Contenda; 34)
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.346/2021- circulação
do carro fumacê nos Residenciais  Madri,  Portal  de Fátima,
Monte Moriá e Bela Suíça I, II e III, para combater a infestação
de pernilongos; 35) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques
Postigo/PL: a) n. 1.347/2021- encaminhando anteprojeto de
lei referente ao repasse de recursos financeiros para a Liga
Araguarina de Futebol - LAF, para análise e encaminhamento
do  respectivo  projeto  ao  Legislativo;  36)  Sebastião  Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
1.348/2021-  renovação  da  frota  de  máquinas  e  de
implementos agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura,
para melhor atender os produtores rurais; b) n. 1.352/2021-
notificação  da  empresa  responsável  pelo  recapeamento
asfáltico da Avenida Santos Dumont, para refazer o serviço,
devido a formação de buracos; 37) Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade:  a)  n.  1.349/2021-  implantação  de
estacionamento apenas de um lado da estreita  Rua Santo
Antônio (mão dupla), Bairro Sibipiruna; b) n. 1.350/2021- troca
das  lâmpadas  queimadas  e  realização  de  operação  tapa-
buracos na Rua Júlio César de Sousa; c) n. 1.351/2021- que
encaminhe projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade do
plantio de  árvore,  na  testada  do  imóvel,  no  momento  da
compra e venda, pois, atualmente, a exigência seria apenas no
ato da construção; 38) Clayton Francisco Brazão/PSC, Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.353/2021- disponibilização de bancos para as pessoas que
aguardam por atendimento médico na região da Contenda;
39)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
1.355/2021- retorno das horas para os funcionários da costal,
lotados  na  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos.  O
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  apresentou  as
seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.  1.244/2021,
solicitando o envio de ofício de pêsames à família do doutor
Aparício Fernandes de Melo; b) projeto de lei n. 42/2021, que
"Dá o nome de Agostinho de Paulo Rodrigues a área que foi
ampliada do imóvel onde se encontra o Albergue Municipal
Doutor  Adalcindo  de  Amorim."  A  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  e  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento n.
1.245/2021) à família do deputado estadual Luiz Humberto
Carneiro. O Vereador Wilian Marques Postigo/PL solicitou o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.263/2021) à
família de José de Almeida Silva Júnior. A Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB solicitou o envio de ofícios de pêsames
(requerimentos  n.s  1.278/2021,  1.279/2021,  1.280/2021,
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1.281/2921, 1.282/2021) às famílias de Valéria Corrêa Almeida,
Teresinha de Fátima Moreira Carneiro, Flávio Baliana, Oswaldo
Scharf,  José  Messias  da  Silva  Filho,  respectivamente.  A
Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  solicitou  ao
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS (requerimento
n.  1.299/2021),  cópia  dos  relatórios  e  das  deliberações
aprovadas nas conferências municipal, regional e estadual de
assistência social, promovidas em dois mil e dezoito e dois mil e
dezenove,  com o objetivo  de verificar  os  atos efetivamente
concretizados e atuar na defesa do setor. A Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB solicitou ao governador do Estado de Minas
Gerais, Romeu Zema Neto, extensivo ao secretário de Justiça e
Segurança Pública, Rogério Greco (requerimento n. 1.305/2021),
que  seja  reativada  a  ala  feminina  no  Presídio  de  Araguari;
segundo a proponente, referida ala prisional possibilitava que as
detentas pudessem trabalhar, estudar, terem acompanhamento
médico  e  psicológico,  recebessem  visitas  de  familiares,
representantes religiosos, etc.; também ressaltou, que a Lei de
Execução Penal "preconiza a permanência do preso em local
próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra
Unidade  Federativa  não constitui  direito subjetivo  do preso,
cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os
critérios  de  conveniência  e  interesse  público."  O  Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou o projeto de lei  n.
43/2021,  que  "Dá  a  denominação  de  Rua  Hélio  Francisco
Tibúrcio  ao  logradouro  público  localizado  no  Bairro  Novo
Horizonte."  O  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB
apresentou  o  projeto  de  lei  n.  44/2021,  que  "Modifica  a
denominação de Beco Um, localizado no Distrito de Piracaíba,
para Rua Joaquim Marques Coelho - Joaquim da Esméria." A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos apresentaram o projeto
de decreto legislativo n. 12/2021, que "Concede o Diploma de
Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Ana Régia Santos
Chagas"  -  com  apoio  da  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB  e  do  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL.  A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apresentou os projetos de
decreto legislativo: a) n. 13/2021, que "Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Pedro Luiz de Souza"
-  com  apoio  do  Vereador  Paulo  César  Pereira/DEM;  b)  n.
14/2021,  que "Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor Gilmar Gonçalves Chaves" - com apoio
dos Vereadores Paulo César Pereira/DEM, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota.  Durante  a
apresentação sem discussão de proposições, o Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC dispensou o prazo restante da vista que
lhe havia sido concedida do projeto de lei n. 28/2021, para que a
matéria  fosse  apreciada  na  presente  sessão.  VI-  ORADORES
INSCRITOS- Encontravam-se inscritos os Vereadores Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Renato  de  Almeida/PSC,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  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. Em votação o projeto de lei n.
25/2021,  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 n. 25/2021 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. 18, de 20 de abril de 2021, que "Altera a
categoria  dos  bens  públicos  que  menciona,  dando  outras
providências"  (desafeta  como  área  verde  parte  da  Praça
Professora Latifa Cafrune, Loteamento Parque dos Flamboyants,
matrícula n. 72.797, de 8 de março de 2021, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Araguari, ficando afetada
como  área  institucional  1-B,  para  a  construção  da  Unidade
Básica de Saúde do Bairro Milenium). Em votação o projeto de
lei n. 28/2021, 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,  da  Juventude,  Direitos
Humanos e Igualdade Racial; b) projeto de lei n. 28/2021 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. 19, de 20 de abril de
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"  (um  cargo  de Diretor  da  Superintendência  de
Promoção da  Igualdade  Racial,  dos  Direitos  Humanos  e  da
Inclusão  Social  transformado  em  um  Assessor  Técnico  da
Superintendência da Promoção da Igualdade Racial, dos Direitos
Humanos e da Inclusão Social). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por
dezesseis votos, a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada
no dia treze de abril de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por dezesseis
votos, os requerimentos n.s 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248,
1.249, 1.250, 1.251, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.258, 1.260,
1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269
(exceto o pedido sobre banheiros, já formulado por meio do
requerimento n. 223/2021), 1.270, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275,
1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285,
1.286  (exceto  os  pedidos  sobre  o  Bairro  Independência-
especificar locais, e sobre a Rua Ponte Terra, já formulados por
meio dos requerimentos n.s 294 e 501/2021), 1.288 (exceto os
pedidos sobre operação tapa-buracos e pintura estratigráfica-
especificar vias, já formulados por meio dos requerimentos n.s
351 e 997/2021), 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295,
1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303 (exceto os
pedidos sobre asfaltamento e lâmpadas, já formulados por meio
dos requerimentos n.s 18 e 224/2021),  1.304, 1.305, 1.306,

1.307, 1.308, 1.309 (exceto o pedido sobre a Rua Ponte Terra, já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.  304/2021),  1.310,
1.311,  1.312,  1.313,  1.314,  1.315  (exceto  o  pedido  sobre
lâmpadas,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
600/2021),  1.316,  1.317,  1.319,  1.320,  1.322,  1.323,  1.324,
1.325, 1.326, 1.327, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334,
1.336,  1.337,  1.339,  1.340  (exceto  o  pedido  sobre
recapeamento,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
950/2021), 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346 (exceto o
pedido sobre os  Residenciais  Monte Moriá  e  Bela  Suíça,  já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.  973/2021),  1.347,
1.348,  1.349,  1.351,  1.352,  1.353,  1.354,  1.355,  1.356  e
1.357/2021. Não foram apreciados os requerimentos n.s 1.252,
1.257, 1.259, 1.271, 1.277, 1.287, 1.318, 1.321, 1.328, 1.335,
1.338 e 1.350/2021, pois os pedidos constantes destes já foram
formulados por meio dos requerimentos n.s 310/332/1.020-
especificar  locais,  892,  861,  845,  434,  799/1.049/1.225-
especificar  locais,  434,  1.052- especificar  vias,  382/864, 359,
109/465/914 e 434/1.318/2021, respectivamente. Quando da
discussão do pedido formulado pelo prefeito, por meio do ofício
n. 789/2021, de prorrogação dos prazos para encaminhamento
de respostas aos requerimentos n.s 376, 662, 670, 703, 751,
758, 785, 828/2021, foi concedida vista ao Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB,  por seis  dias.  XI-  ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima
sessão ordinária os projetos de lei  n.  34/2021 e de decreto
legislativo n. 11/2021. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de
Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. O horário de duração da
presente sessão foi  prorrogado no decorrer desta,  por  uma
hora,  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 vinte e sete de abril
do  corrente;  e,  às  doze  horas  e  trinta  minutos,  declarou
encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas  Gerais,  em  20 de  abril  de  2021.  Ata  aprovada  sem
restrições, por dezesseis votos. Sala das sessões, em 27 de abril
de  2021.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos-  presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL- primeiro-secretário.
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