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ATO DA MESA DIRETORA 009/2021

“Altera o art. 9º do Ato da Mesa Diretora nº 008/21 que 
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 que estabeleceu o avanço da macrorregião Triângulo do Norte
da  Onda  Vermelha  para  a  Onda  Amarela  do  Plano  Minas
Consciente;

CONSIDERANDO  a  constatação  de  casos  positivos  de
contaminação pela COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal;

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
a sua realidade;

RESOLVE

Art. 1º. O artigo 9º do Ato da Mesa Diretora nº 008/21, que
estabelece  novas  medidas  para  prevenção  à  infecção  e  à
propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de
Araguari, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 9º. O funcionamento dos Gabinetes dos Vereadores
terá  expediente  normal,  com  a  presença  de  apenas  dois
assessores,  o  que  deve  ser  observado  para  que  se  evite
aglomerações.”

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente
Ato da Mesa Diretora entrará em vigor na data da sua publicação
no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal. 

Câmara Municipal de Araguari - MG, em 11 de maio de
2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente                                                                

Rodrigo Costa Ferreira
Vice-Presidente                                                               

Sebastião Joaquim Vieira 
1ª Secretário

 Débora de Sousa Dau 
2ª Secretária

_____________________________________________________
TERMO DE RETIFICAÇÃO

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI-MG  torna  pública  a
retificação da publicação do EXTRATO DE CONTRATO publicado na
edição no jornal Gazeta do Triângulo da data do dia 28 de Abril de
2021 e Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal – Edição
309.
Onde se lê: Araguari, 27 de Maio de 2021 – Leonardo Rodrigues
da Silva Neto – Presidente da Câmara Municipal de Araguari.

Leia-se: Araguari, 27 de Abril de 2021 – Leonardo Rodrigues da
Silva Neto – Presidente da Câmara Municipal de Araguari.

Ficam inalteradas as demais condições estabelecidas.

Câmara Municipal de Araguari - MG, em 12 de maio de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente                                                                

_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO DIA
VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia vinte e sete 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 a segunda-secretária 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,  as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC - segunda-secretária, Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos  -  presidente,  Paulo  César  Pereira/DEM,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota - vice-presidente, Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Então
o presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
araguarino,  declarou  aberta  a  sessão  e  solicitou  a  segunda-
secretária que fizesse a leitura 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 vinte de abril de dois mil e vinte e um. III- LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito
do Município: a) n. 807/2021, encaminhando justificativas dos
impedimentos  de  ordem  técnica  da  execução  orçamentária,
referentes às emendas impositivas (LOA-2021); b) n. 943/2021,
solicitando que seja desconsiderado o pedido de prazo constante
do ofício n. 789/2021, pois os citados ofícios foram avaliados e
devolvidos para serem encaminhados à Câmara Municipal; c) n.
983/2021,  encaminhando  o  projeto  de  lei  complementar  n.
5/2021, que “Revoga o inciso III do art. 48 da Lei Complementar n.
166, de 29 de junho de 2020.” Ofício n. 26/2021, do Conselho
Municipal de Saúde – CMS, em resposta ao requerimento n.
862/2021.  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os  presidentes  das
comissões permanentes a seguir relacionadas encaminharam à
Mesa da Câmara pareceres aos projetos em tramitação, conforme
disposto  no  art.  79  do  Regimento  Interno.  A  Comissão
Permanente  de  Legislação  e  Justiça  emitiu  pareceres  pela
aprovação: a) mensagem substitutiva enviada pelo prefeito, por
meio do ofício n. 802/2021, ao projeto de lei n. 33/2021 (abertura
de crédito especial no orçamento da FAEC); b) projeto de decreto
legislativo n. 12/2021 (concessão do Diploma de Honra ao Mérito
a doutora Ana Régia Santos Chagas). As Comissões Permanentes
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e de Educação e
Cultura,  emitiram  pareceres  pela  aprovação  da  mensagem
substitutiva enviada pelo prefeito, por meio do ofício n. 802/2021,
ao 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 Clayton Francisco Brazão/PSC,

emitiu parecer pela aprovação do projeto de decreto legislativo n.
12/2021. V- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES-
Os Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio dos requerimentos: 1) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a)
n. 1.358/2021- instalação de bancos e de lixeiras nas proximidades
das quadras de peteca instaladas nas Avenidas Minas Gerais e
Coronel  Belchior  de  Godoy;  b)  n.  1.359/2021-  instalação  de
travessia  elevada  –  lombada,  em frente  ao  Abrigo Cristo Rei
(número 310),  na  Rua Osmundo Rodrigues da Cunha,  Bairro
Sibipiruna;  c)  n.  1.360/2021-  recapeamento  da  Rua  Augusto
Chagas,  Bairro  Amorim;  d)  n.  1.362/2021-  recapeamento  e
instalação de lâmpadas de LED na Rua Amélia Brandão de Morais,
Bairro Santa Helena; e) n. 1.363/2021- realização de limpeza nos
terrenos de proprietários que, no momento, não têm condições
de arcar com os custos do serviço; 2) Wellington Resende da
Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.365/2021-  que
interceda junto a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG,
visando destinar melhor atendimento para a população do Porto
Barreiro, pois seriam constantes as quedas de energia elétrica, sem
aviso prévio de interrupção, provocando perdas de bens materiais;
3)  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.  1.366/2021-
disponibilização da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com
síndrome de Down; b) n. 1.368/2021- abertura de via ligando a
Rua Pastor Goes Damião a Rua Ignácio Lopes da Silva, localizadas
no Residencial Portal de Fátima I; 4) Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.367/2021-
agilidade  na  instalação  de  transformador  no  poço  artesiano
situado na região do Porto Barreiro; 5) Wilian Marques Postigo/PL:
a)  n.  1.370/2021- construção  de cobertura para embarque e
desembarque de passageiros no Mercado Municipal, no setor da
Rua Afonso Pena; b) n. 1.371/2021- transferência do Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS Infantil para um anexo dentro do
Sindicato Rural, após reforma, sem custo para o Município, com
aluguel; c) n. 1.372/2021- instalação de lâmpadas de LED na Rua
Tamoios,  Bairro  Amorim;  6)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.373/2021- instalação de
uma academia ao ar livre na Fazenda Quilombo, localizada na
região do Bom Jardim; 7) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a)  n.
1.374/2021-  disponibilização  de  atendimento  médico  e
odontológico na região do Barracão; b) n. 1.375/2021- sanitização
das repartições públicas no intervalo de quinze em quinze dias,
inclusive das unidades de saúde, Centros Educacionais Municipais
e  Centros  Municipais  de  Educação  Infantil;  c)  n.  1.376/2021-
informações sobre as portarias referentes aos recursos destinados
pelo Estado para a área da saúde, para acompanhamento do
Poder  Legislativo;  d)  n.  1.377/2021-  informações  sobre  o
cadastramento  dos  usuários  no  Programa  Saúde  da  Família,
especificando se continua paralisado devido à pandemia,  pois
várias regiões estariam sem cobertura da Atenção Primária; e) n.
1.378/2021-  policiamento  preventivo  no  Loteamento  Jardim
Botânico; f) n. 1.379/2021- asfaltamento da Rua Cornélia Josefa da
Cunha, Bairro Amorim; g) n. 1.380/2021- recapeamento asfáltico
da Rua Claudinei Roosevelt Della Posta, Bairro Milenium; h) n.
1.382/2021-  instalação  de  academia  ao  ar  livre  na  Praça
Waldomiro  Barbosa,  Bairro  dos  Bosques;  i)  n.  1.383/2021-
instalação de um poste na parte central da Praça Marilda Helena
Silva Miguel, Bairro Jardim Regina, pois o local apresenta baixa
iluminação;  j)  n.  1.384/2021-  execução do serviço de pintura
estratigráfica e instalação de sinalização horizontal na Rua Coronel
José Ferreira Alves – Centro;  k)  n.  1.385/2021- sinalização da
Avenida Minas Gerais, a partir do número 40 até o número 550,
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cruzamento  com  a  Avenida  Mato  Grosso;  l)  n.  1.386/2021-
realização  de  operação  tapa-buracos  na  Rua  Maria  Borella
Pellegrini,  que  interliga  os  Bairros  Milenium  e  Gutierrez  e  o
Residencial  Solar  Park  Bela  Vista;  8)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.387/2021- que viabilize projeto para novas doações de terrenos
para empresas, a partir das áreas disponíveis e das oriundas de
desapropriação, em andamento, de terrenos doados e que não
tiveram a finalidade atendida pelas empresas donatárias; b) n.
1.389/2021- implantação de ciclofaixa (faixa para ciclistas) nas
avenidas mais movimentadas como: Minas Gerais, Mato Grosso,
Theodoreto Veloso de Carvalho, Brasil, Batalhão Mauá, Coronel
Belchior  de Godoy,  Coronel  Theodolino Pereira Araújo,  Bahia,
Senador Melo Viana, das Codornas, Porto Alegre, Comissão Crulls,
Vereador  Geraldo  Teodoro  e  São  Paulo;  9)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade: a) n. 1.388/2021- implantação de projeto
voltado para a criação de hortas comunitárias urbanas, inclusive a
partir de parcerias público-privadas, em espaços públicos ociosos,
gerando inúmeros benefícios na área social, urbana, de geração de
renda e saúde para a população; 10) Clayton Francisco Brazão/PSC,
Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 1.390/2021- construção de
um Centro Esportivo de Apoio Comunitário – CESAC no antigo
Campo do Flamengo, no Bairro Miranda; 11) Clayton Francisco
Brazão/PSC: a) n. 1.392/2021- retomada do prédio do Clube dos
Trinta,  que  foi  doado à  associação  de  moradores  do  bairro,
transferindo o imóvel para a Associação dos Pais e Amigos dos
Estudantes Desportistas - APAED; b) n. 1.393/2021- criação do
cadastro municipal das associações de moradores de bairros e
distritos, em cumprimento ao disposto na Lei n. 6.029, de 4 de
abril de 2018; c) n. 1.394/2021- que interceda junto ao reitor do
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC,
com o objetivo de disponibilizar o Expresso Saúde para atender no
Bairro Novo Horizonte, na Avenida Nossa Senhora da Penha; d) n.
1.395/2021- que interceda junto ao deputado estadual Raul José
de Belém, visando a doação de um carro -  Ambudog ou Samuzet -
para o Canil Municipal; e) n. 1.396/2021- destinação de um local
mais  amplo  para  a  construção  do  Canil  Municipal;  f)  n.
1.397/2021-  conserto  dos  carros  do  Canil  Municipal,  visando
colocar  em  funcionamento  o  Castramóvel,  junto  a  sala  de
castração no Canil; 12) Débora de Sousa Dau/PSC, Wilian Marques
Postigo/PL:  a)  n.  1.399/2021-  esclarecimentos  de  como seria
realizada  a  abordagem,  o  acolhimento  e  atendimento  às
demandas da população de migrantes e refugiados no Município,
inclusive,  a  assistência  econômica  e  jurídica,  além  do
direcionamento para as cidades de origem; relatório completo das
despesas  com  passagens,  no  corrente  ano;  alegaram  os
proponentes, que foram procurados por migrantes em busca de
ajuda para retornarem às cidades de origem, pois a Secretaria
Municipal  do  Trabalho  e  Ação  Social  disponibilizaria  recurso
apenas para a cidade mais próxima, mesmo dispondo o Fundo
Municipal de Assistência Social de dotação para as despesas com
passagens;  informação também, sobre a orientação dada aos
migrantes para soltarem seus animais de estimação nas ruas,
sendo que, se o cartão de vacinação e laudo veterinário estiverem
em dia, seria permitido o cadastro no CPF do dono para possibilitar
o embarque do animal no ônibus; 13) Débora de Sousa Dau/PSC:
a) n. 1.400/2021- realização de manutenção no asfalto desgastado
e  operação  tapa-buracos  em  frente  ao  número 408  da  Rua
Cascalho Rico, Bairro Santiago; b) n. 1.403/2021- esclarecimentos
sobre os critérios utilizados na vacinação de médicos veterinários
contra  a  Covid-19,  pois  alguns  informaram  que  não  foram
imunizados,  mesmo estando inseridos em clínicas,  hospitais  e

defesa  sanitária,  desempenhado  atividades  que  vão  desde  a
gestão até a vigilância de zoonoses, vigilância ambiental em saúde,
epidemiológica e sanitária; disponibilização da vacina para todos os
profissionais,  sem  exceção;  14)  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL: a) n. 1.404/2021- maior atenção quanto à limpeza
das  vias  públicas  no  Residencial  Portal  dos  Ipês  I  e  II,
encaminhando  cópia  do  cronograma  dos  serviços  que  serão
executados nos próximos meses; b) n. 1.405/2021- instalação de
um parque infantil (parquinho) no Residencial Portal dos Ipês I e II;
c) n. 1.406/2021- indicação de recursos para a instalação de mais
parques infantis nos bairros, principalmente nas regiões periféricas
da cidade; d) n. 1.408/2021- execução de projeto paisagístico e/ou
medidas que considerar pertinentes para contemplar a Praça da
Justiça,  localizada  na  projeção  da  Avenida  Doutor  Oswaldo
Pieruccetti, em frente ao novo prédio do Fórum Municipal, no
Loteamento  Jardim  Interlagos,  instalando  piso  intertravado,
lixeiras,  bancos,  paisagismo urbano,  oferecendo espaços  mais
harmônicos  e  planejados  para  melhor  qualidade  de  vida  da
população; e) n. 1.409/2021- informações sobre a retomada das
atividades  presenciais  nas  escolas  e  creches  do  Município,
especificando:  data  definida;  plano  sanitário  adotado;  se  a
vacinação  dos  professores  e  demais  servidores  da  educação
ocorrerá antes ou após; se o retorno será facultativo; como será a
distribuição do kit merenda para os estudantes que retornarem e
para os que optarem pelo ensino remoto; 15) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.407/2021- que
a Secretaria Municipal de Obras e a Superintendência de Água e
Esgoto – SAE avaliem a possibilidade de alinhar seus cronogramas
de atividades, para que as intervenções de saneamento nas redes
de  água  e  esgoto  sejam  executadas  antes  dos  serviços  de
pavimentação/recuperação de vias da cidade; 16) Eunice Maria
Mendes/PSB:  a)  n.  1.410/2021-  designação  de  guardas  para
permanecerem nas praças do Município, com a realização de
rondas por equipe técnica da Secretaria Municipal do Trabalho e
Ação Social, considerando o aumento do número de pessoas em
situação  de  rua,  buscando medidas  e  procedimentos  para  a
proteção  desse  público,  diminuindo  os  riscos  de exposição  à
infecção pela Covid-19; b) n. 1.413/2021- instalação de lâmpadas
de LED no Residencial  Parque dos Verdes (Bairro Parque dos
Verdes) e na Rua Cecília Schwartzman (Bairro Sibipiruna); c) n.
1.414/2021-  instalação  de  redutor  de  velocidade  próximo ao
número 1.107 da Avenida Mato Grosso, antes do cruzamento com
a Rua Adalardo Cunha; d) n. 1.415/2021- que informe o número
de colaboradores que realizam a cobrança dos débitos na zona
azul,  especificando  o  horário  de  trabalho;  e)  n.  1.417/2021-
notificação  do  proprietário  para  efetuar  a  limpeza  (capina  e
roçagem da área externa) do terreno número 760 da Rua Coronel
Póvoa,  Bairro Santa  Helena,  adotando medidas  para  evitar  o
descarte de lixo no local; 17) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.  1.411/2021-  encaminhando
anteprojeto dando a denominação de Manuel Nasciutti ao Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS-AD III, localizado na
Rua Teresinha Machado da Silva, no Bairro São Sebastião; 18)
Eunice Maria Mendes/PSB, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a)
n. 1.412/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica e
instalação de placas de identificação nas vias do Bairro Santa
Helena; 19) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  1.422/2021-  encaminhando
anteprojeto autorizando a Superintendência de Água e Esgoto
incluir, na fatura da conta de água, o recebimento de contribuição

espontânea  para  o  Abrigo  Cristo  Rei;  20)  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB:  a)  n.  1.423/2021- informações sobre as  obras
realizadas na Avenida Miguel Assad Debs e na Avenida Calimério
Pereira de Ávila, que, segundo o proponente, estariam causando
transtornos para os moradores dos setores; que informe se a
empresa  Realiza  seria  responsável  pelo  recapeamento;  b)  n.
1.424/2021- revitalização da Praça Prefeito Elmiro Barbosa; c) n.
1.425/2021- pintura de sinalização, manutenção no alambrado e
instalação  de lâmpadas de LED no Viaduto  Maria de Fátima
Carneiro Pereira; d) n. 1.428/2021- reciclagem profissional dos
servidores dos Centros de Referência da Assistência Social – CRASs
e dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social –
CREASs,  devido as inovações no sistema, com a mudança na
Administração; e) n. 1.429/2021- instalação de postes de rede
elétrica na Rua José Carlos com a Engenheiro Bethou (próximo ao
número 1.040), Bairro Santiago; f) n. 1.430/2021- instalação de
lâmpadas  de  LED na  Rua  José  Carlos,  Bairro  Santiago;  g)  n.
1.431/2021- implantação de horta comunitária  no Distrito  de
Amanhece, em parceria com o “Projeto (A)Colher”, composto por
alunos dos cursos de medicina, agronomia e engenharia civil do
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC; h)
n. 1.432/2021- que informe o tipo de atendimento odontológico
realizado na Policlínica, discriminando dias e horários; 21) Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n.
1.426/2021- patrolamento e melhorias na estrada de acesso a
localidade  denominada  Buracão;  22)  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.427/2021-
execução do serviço de pintura estratigráfica nas Ruas Amazonas e
Israel Pinheiro, Bairro Brasília; 23) Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.
1.433/2021-  realização  de  manutenção  (iluminação,  lixeiras,
reparos na academia ao ar livre, bancos) na Praça Presidente
Juscelino  Kubitschek,  Bairros  Brasília  e  Maria  Eugênia;  b)  n.
1.435/2021- instalação de lâmpadas de LED e de mais redutores
de velocidade na Avenida Brasil; 24) Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos: a)  n.  1.434/2021- execução do serviço de
pintura estratigráfica e instalação de redutores de velocidade no
cruzamento das Ruas Isolino Américo da Silva e Isolina Soares,
Bairro Vieno; b) n. 1.436/2021- realização de manutenção no
bueiro situado em frente ao número 311 da Rua Joaquim Barbosa
(Bairro Amorim), pois estaria quebrado; 25) Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
1.437/2021-  encaminhando  anteprojeto  dispondo  sobre  a
transformação  do  cargo  de  motorista  para  condutor  de
ambulância, para análise e encaminhamento do respectivo projeto
ao Legislativo;  26) Marcus Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.
1.438/2021-  que  encaminhe  relação  das  áreas  urbanas
pertencentes  ao  Município,  visando  o  estabelecimento  de
manutenção periódica; b) n. 1.439/2021- construção de pista de
atletismo no Centro Esportivo de Apoio Comunitário - CESAC IV, no
Bairro Novo Horizonte; c) n. 1.440/2021- que em parceria com o
Quinquagésimo Terceiro  Batalhão  de Polícia  Militar  de  Minas
Gerais,  seja  construída  uma  “transitolândia”  no  quartel  da
corporação, com o objetivo de ministrar, aos alunos das redes
municipal e estadual de ensino, aulas sobre o trânsito inteligente e
direção consciente; d) n. 1.441/2021- levantamento da frota de
veículos do Município (carros, vans, ônibus, caminhões, etc.) e dos
gastos anuais, com o objetivo de analisar a alternativa de efetuar
contrato  de  locação,  diminuindo  custos  com  manutenção  e
possibilitando a reposição rápida dos veículos; implantação do
sistema de identificação do condutor, aparelho instalado no painel
do veículo, que acompanha sua utilização em tempo real; 27)
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Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.442/2021- que por meio da
Gestão de Contratos e Convênios, atenda diligência expedida pela
Secretaria  de  Estado  de  Governo  de  Minas  Gerais  –  SEGOV
(documentação  de  engenharia),  objetivando  não  perder  a
emenda parlamentar disponibilizada pelo deputado estadual Raul
José de Belém para a construção de arena multiuso, pois o prazo
encerra no próximo dia sete de maio; b) n. 1.443/2021- realização
de policiamento ou instalação de cabine de segurança na Praça
Getúlio Vargas, destinando atenção especial aos moradores em
situação de rua que utilizam o local; pedido extensivo a Polícia
Militar; c) n. 1.444/2021- que o Cadastro Único de Convênio –
CAUC e o Cadastro Geral de Convenentes Regulares – CAGEC
sejam mantidos no Departamento de Contabilidade, para que as
assinaturas  dos  convênios  ocorram  dentro  do  prazo;  d)  n.
1.445/2021- que seja agilizada e  centralizada a concessão de
certidões e alvarás (evitando a peregrinação por departamentos),
com a informatização do processo e obtenção dos documentos
on-line, pois seria compromisso de campanha do prefeito; e) n.
1.446/2021-  adaptação  de  uma  unidade  de  saúde  móvel
(ambulância) para que uma equipe técnica (médico, enfermeiro e
farmacêutico) realize testes rápidos de Covid-19 em pacientes com
sintomas, receitando, se necessário, medicamentos de tratamento
precoce da doença; segundo o proponente, a testagem em massa
 e o tratamento precoce estariam apresentando ótimos resultados
no  controle  de  leitos  de  UTI  e  na  diminuição  da  taxa  de
transmissão  do  vírus;  f)  n.  1.447/2021-  encaminhando  para
análise,  anteprojeto  sobre  a  regulamentação,  utilização  e
circulação de bicicletas elétricas e motorizadas, ressaltando que a
ausência de normas (utilização sem uso de capacete) concorre
para um aumento de acidentes e insegurança no trânsito; 28)
Renato  de  Almeida/PSC,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.448/2021-  que  uma  equipe  de  fiscalização  da  Secretaria
Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana realize
fiscalização nas ruas do Bairro Goiás, pois há relatos de que a
maioria  estaria  sem  sinalização  (risco  de  acidentes),  veículos
estacionados em lugares proibidos, e nas ruas recapeadas ainda
não  foram  instaladas  placas  de  sinalização  nem  executada  a
pintura estratigráfica; b) n. 1.450/2021- reforço no combate ao
mosquito Aedes aegypti, destacando que estaria ocorrendo um
surto de dengue nos Bairros Santa Terezinha e Independência,
sendo um alerta para as demais localidades do Município; 29)
Renato de Almeida/PSC: a) n. 1.449/2021- que sejam adotadas
providências imediatas visando garantir atendimento odontológico
nas unidades de saúde do Município, especialmente na Unidade
Básica de Saúde do Bairro Santa Terezinha; 30) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 1.451/2021- instalação de parque infantil
(parquinho) no Centro Educacional Municipal - CEM José Inácio,
localizado no Distrito de Contenda; b) n. 1.452/2021- reforma da
academia ao ar livre existente na Avenida das Palmeiras, Bairro São
Sebastião, em frente a Unidade Básica de Saúde, com a instalação
de lixeiras e construção de uma quadra de peteca no local; c) n.
1.453/2021- reforma (estrutura danificada, teto furado, bancos
quebrados) ou construção de novos abrigos nos pontos de ônibus
do transporte coletivo no Bairro São Sebastião; d) n. 1.457/2021-
que sejam tomadas providências com relação a invasão do antigo
prédio do Hospital da Goiás (Ferroviários) por andarilhos, usuários
de drogas e delinquentes; sugerindo que o local seja uma extensão
da Unidade Básica de Saúde do Bairro Goiás; 31) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 1.454/2021-
retorno  do  pagamento  de  produtividade  aos  técnicos  em
enfermagem, contratados por meio do processo seletivo realizado
em dois mil e vinte, que ocorreu até setembro do citado ano;

inclusive, efetuando o pagamento do período que ficou suspenso;
b) n. 1.455/2021- retorno da circulação dos ônibus do transporte
coletivo aos domingos e feriados (suspenso devido a pandemia),
para atender a população; 32) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  1.456/2021-
municipalização do licenciamento ambiental, dando autonomia
legal ao Município para análises e prazos legais de processos de
empreendimentos, resultando em desenvolvimento econômico e
fonte de geração de emprego e renda; exemplificando, citou que o
Município de Uberaba teria aderido ao sistema; 33) Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
1.458/2021-  compra  emergencial  da  sonda  de  alívio  número
quatorze, pois cerca de duzentas seriam utilizadas, mensalmente,
por  cadeirantes;  34)  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
1.460/2021- aplicação nos pacientes com quadro grave de Covid-
19, da técnica desenvolvida por duas enfermeiras do interior do
Estado de São Paulo, de utilização de duas luvas de látex com água
morna dentro, para imitar o calor do toque humano, auxiliando na
recuperação;  b)  n.  1.463/2021-  informações  sobre  o
Financiamento à Infraestrutura e Saneamento – FINISA, liberado
em dois mil e vinte, para construção de galerias, asfalto, redes de
água e esgoto no trecho da rua onde encontram-se instaladas as
empresas Coocacer,  Trebeschi Tomates,  Total  Service  Logística,
Distrito  Industrial,  às  margens da  MG-029;  c)  n.  1.464/2021-
execução do serviço de pintura estratigráfica até o final da Avenida
Minas Gerais,  no Loteamento Gran Ville  II;  d) n.  1.465/2021-
informações sobre o terreno abandonado localizado entre a Rua
Sebastião Naves (Bairro Miranda)  e a Avenida Belo Horizonte
(Bairro Ouro Verde), na projeção das Ruas Atenas e Madrid, no
Loteamento Gran Ville I (Bairro Ouro Verde), pois os moradores do
setor estariam pleiteando a construção de uma praça no local,
com área de lazer, pista para caminhada, quadra de peteca; e) n.
1.467/2021- cópia dos convênios celebrados com o Hospital Santo
Antônio, na área de ortopedia, para verificar a reclamação de que
as pessoas, para serem atendidas, estariam tendo que aguardar
até  quinze  dias;  f)  n.  1.468/2021-  realização  de  limpeza  nos
terrenos  situados  atrás  do  Ginásio  de  Esportes  Nadir  Borges
Bandão – Zebrinha, na Avenida Paraná (Bairro Goiás), e ao lado do
número  90  da  Rua  Carmem  Cândida  Naves  (Bairro  Vieno),
efetuando  a  cobrança  dos  proprietários,  se  não  forem  de
propriedade do Município; g) n. 1.470/2021- limpeza das bocas de
lobo (bueiros) existentes na altura do número 46 da Rua São Luiz
(Bairro Milenium); 35) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.469/2021-
circulação  dos  ônibus  do transporte  coletivo  urbano após  as
dezoito  horas.  Os  Vereadores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota e Wellington
Resende da Silva/PL, solicitaram ao deputado federal José Vitor de
Resende Aguiar (requerimento n. 1.361/2021), a disponibilização
de recursos para a cobertura da quadra de esportes na Avenida
Batalhão Mauá, Bairro Gutierrez, também utilizada para atividades
sociais. Os Vereadores Waltemir Rodrigues Neves/Patriota e Wilian
Marques Postigo/PL solicitaram aos deputados estaduais Doorgal
Gustavo  Sad  Lafayette  de  Andrada  e  Raul  José  de  Belém
(requerimento n. 1.364/2021), que por meio de emendas, sejam
destinados recursos para a  construção de ciclovia  na Rodovia
Estadual MG-414, entre a Cidade de Araguari  e o Distrito de
Amanhece, para maior  conforto e segurança dos ciclistas.  Os
Vereadores Wellington Resende da Silva/PL e Wilian Marques
Postigo/PL solicitaram ao deputado estadual Raul José de Belém
(requerimento n. 1.369/2021), a destinação de recursos para a

aquisição de uma pá carregadeira, pois o Município, tendo apenas
uma disponível, estaria com dificuldade para atender a demanda.
A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota e Wellington Resende da Silva/PL, solicitaram o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.381/2021) à família
de  João  Batista  dos  Santos.  O  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC apresentou as seguintes proposições: a) requerimento
n. 1.391/2021, convidando para fazer uso da tribuna livre o reitor
do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC,
José Júlio Antunes Lafayette, a fim de prestar esclarecimentos
sobre  o  trabalho  desenvolvido  pela  instituição  para  ajudar  a
população  araguarina  no  combate  à  Covid-19;  b)  moção  de
aplauso n. 24/2021, ao deputado estadual Raul José de Belém,
pelo  empenho junto  aos  órgãos  de Minas  Gerais,  visando a
liberação de kit de intubação para a Santa Casa de Misericórdia de
Araguari;  c)  projeto  de  decreto  legislativo  n.  15/2021,  que
“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor  Carlos  Eduardo  de  Oliveira.”  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, Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.
1.398/2021,  contendo  número  regimental  de  assinaturas,
solicitando a dispensa dos interstícios regimentais para a discussão
e votação da mensagem substitutiva enviada pelo prefeito, por
meio do ofício n.  802/2021, ao projeto de lei  n.  33/2021.  A
Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  apresentou  os
requerimentos:  a)  n.  1.401/2021,  solicitando  a  Companhia
Energética de Minas Gerais – CEMIG, o aumento de carga da
energia elétrica nas residências da Avenida Miguel Canut (a partir
do número 120 até o número 190), no Bairro de Fátima, pois
seriam constantes as quedas de energia, com retorno somente
após  as  vinte  horas;  segundo a  proponente,  um  profissional
eletricista constatou que o problema seria na rede elétrica da
CEMIG;  b)  n.  1.402/2021,  solicitando  a  diretora  do  Foro  da
Comarca  de  Araguari,  doutora  Ana  Régia  Santos  Chagas,  a
contratação de uma vigilante para realizar revista em mulheres, na
nova sede do Fórum- Loteamento Jardim Interlagos; ressaltou a
proponente,  que  as  vigilantes  femininas  possuem  um  maior
raciocínio no momento emergencial de inibição do perigo, são
mais alertas ao que acontece ao redor, com observação minuciosa,
e preferem a imobilização de um indivíduo que se apresenta
contraventor, do que a utilização de arma. O Vereador Wellington
Resende da Silva/PL apresentou o projeto de lei n. 45/2021, que
“Modifica a denominação da Rua “A”, localizada no Loteamento
Residencial Solar Park Bela Vista, para Rua Susana Portilho da Silva
Cruz.”  A Vereadora  Eunice  Maria Mendes/PSB apresentou  as
seguintes proposições: a) requerimento n. 1.416/2021, solicitando
ao gerente local da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Luiz Fabiano Silva, que informe como estaria sendo efetuada a
entrega de correspondências no Distrito de Amanhece, pois os
moradores alegaram o não recebimento, deste a última sexta-
feira;  b)  projeto  de  lei  n.  46/2021,  que  “Dispõe  sobre  a
obrigatoriedade  do  ensino  de  noções  básicas  sobre  a  Lei  n.
11.340/2006-  Lei  Maria  da  Penha,  nas  escolas  públicas  do
Município de Araguari – MG, e dá outras providências”; c) projeto
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de decreto legislativo n. 16/2021, que “Concede o Diploma de
Honra  ao  Mérito  a  Excelentíssima  Senhora  Sandra  Santos
Rodrigues.”  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  solicitaram  o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.418/2021) à família
de Francisco Wahlus. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
apresentou  as  seguintes  proposições:  a)  requerimentos  n.s
1.419/2021  e  1.420/2021,  solicitando  o  envio  de  ofícios  de
pêsames às famílias de Marco Antônio Peixoto, Solange Dornelas
da Costa Peixoto; b) projeto de lei n. 47/2021, que “Cria o Fundo
Municipal de Empreendimento Coletivo e Qualificação Profissional
– FMEC, e dá outras providências.” Os Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB e Marcus Vinícius Duarte/Republicanos solicitaram
o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.421/2021) à
família  de  Valdeci  Ribeiro  dos  Santos.  O  Vereador  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.
1.459/2021, solicitando ao deputado federal Charlles Evangelista, a
apresentação  de  emenda  parlamentar  visando  a  compra  de
veículo destinado ao transporte de pacientes para a realização de
hemodiálise; b) n.s 1.461/2021, 1.462/2021, solicitando o envio de
ofícios de pêsames às famílias de Valdeci Ribeiro dos Santos e de
Juliana Aparecida de Paula Sousa; c) n. 1.466/2021, solicitando ao
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari, prestação de
contas  sobre  os  repasses  efetuados  por  meio  de  emendas
parlamentares dos deputados federais Luiz Tibé, Marcelo Álvaro
Antônio,  Charlles  Evangelista,  que  atenderam  gestões  do
proponente.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  os
Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, apresentaram o projeto de decreto legislativo n.
17/2021, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de Araguari
ao  Excelentíssimo  Senhor  Doorgal  Gustavo  Sad  Lafayette  de
Andrada” - com apoio da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC. A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, com apoio da Vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC, apresentaram os projetos de decreto
legislativo:  a)  n.  18/2021, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Nelson Missias de
Morais”;  b)  n.  19/2021,  que  “Concede  o  Título  de  Cidadão
Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Gilson Soares
Lemes”; c) n. 20/2021, que “Concede o Título de Cidadã Honorária
de Araguari a Excelentíssima Senhora Juliana Faleiro de Lacerda
Ventura.”  O  Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos
apresentou  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.  21/2021,  que
“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor Pastor Osmar Ferreira da Cunha.” Os Vereadores Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos  e  Paulo  César  Pereira/DEM
apresentaram o projeto de decreto legislativo n. 22/2021, que
“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor Ricardo Santos Carrijo” - com apoio da Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL. A Vereadora Denise Cristina Lima de
Andrade/PL apresentou o projeto de resolução n. 4/2021, que
“Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da
Câmara Municipal de Araguari, e dá outras providências” – com
apoio  da  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  dos
Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo
César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL. O requerimento
n.  1.398/2020  foi  aprovado  por  dezesseis  votos.  Durante  a
apresentação  de  proposições,  o  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL  passou  a  secretariar  os  trabalhos.  VI-  ORADORES
INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  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, os
Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo
César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, 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. 34/2021, 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. 34/2021 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. 20, de 27 de abril
de 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” (revoga as Leis de
n.s 3.159, de 19 fevereiro de 1997, 3.556, de 15 março de 2001,
4.502, de 7 de abril de 2009, 4.679, 19 de outubro de 2010, 4.683, de
28 de outubro de 2010, 5.473, de 22 de dezembro de 2014, 6.031,
de 4 de abril de 2018, e 6.248, 19 de dezembro de 2019). Em votação
o projeto de decreto legislativo n. 11/2021, de autoria do Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC, foram aprovados por dezesseis votos:
a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da
Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 11/2021 e o
parecer  da  Comissão  Permanente  de  Redação,  efetuando  as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo
que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi
convertido no Decreto Legislativo n. 1.087, de 27 de abril de 2021,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor  Jonathas  Alves  de  Melo.”  Em  votação  a  mensagem
substitutiva enviada pelo prefeito (ofício n. 802/2021) ao projeto de
lei n. 33/2021, foram aprovados por dezesseis votos: a) pareceres das
Comissões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de  Finanças,
Orçamento  e  Tomada  de  Contas,  de  Educação  e  Cultura;  b)
mensagem substitutiva enviada pelo prefeito ao projeto de lei n.
33/2021, por meio do ofício n. 802/2021, 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 referida mensagem na Proposição de
Lei n. 21, de 27 de abril de 2021, que “Autoriza a abertura de crédito
especial para a criação de dotações 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).” Nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 202, do Regimento

Interno, o presidente declarou prejudicada a discussão do texto
original do projeto de lei n. 33/2021, em virtude da aprovação da
mensagem substitutiva. 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 vinte de abril de
dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES-
Foram aprovados, por dezesseis votos: a) requerimentos n.s 1.358,
1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369,
1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380,
1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389 (exceto o
pedido referente à Avenida Minas Gerais, já formulado por meio do
requerimento n. 764/2021), 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395,
1.396, 1.397, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406,
1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413 (exceto o pedido
sobre o Residencial Parque dos Verdes, já formulado por meio do
requerimento n. 1.147/2021),  1.415, 1.416, 1.418, 1.419, 1.420,
1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.427 (exceto o pedido sobre a Rua
Amazonas, já formulado por meio do requerimento n. 935/2021),
1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434 (exceto o pedido de
pintura estratigráfica, já formulado por meio dos requerimentos n.s
597  e  418/2021),  1.435  (exceto  o pedido  sobre  redutores  de
velocidade, já formulado por meio do requerimento n. 847/2021),
1.436, 1.437, 1.438, 1.439, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.446,
1.447, 1.448, 1.449, 1.451, 1.452, 1.453 (exceto o pedido sobre
construção  de  novos  abrigos,  já  formulado  por  meio  do
requerimento n. 398/2021), 1.454, 1.455, 1.456, 1.457 (exceto o
pedido sobre utilização do prédio do antigo Hospital da Goiás, já
formulado por meio do requerimento n. 353/2021), 1.458, 1.459,
1.460, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468 (exceto o
pedido sobre o terreno próximo ao Ginásio de Esportes Nadir
Borges  Brandão,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
998/2021), 1.470/2021; b) moção de aplauso n. 24/2021. Não
 foram apreciados os requerimentos n.s 1.365, 1.375, 1.414, 1.417,
1.425, 1.426, 1.445, 1.450, 1.461, 1.469/2021, pois os pedidos
constantes  destes  já  foram  formulados  por  meio  dos
requerimentos n.s 1.036, 307, 205, 254, 933/1.162, 773, 390, 73,
1.421,  1.018/2021,  respectivamente.  XI-  ORDEM  DO  DIA  DA
PRÓXIMA SESSÃO- Ficou para a ordem do dia da próxima sessão
ordinária  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.  12/2021.  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  dois
períodos  de uma hora cada,  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  quatro de maio do corrente;  e,  às  treze  horas,  declarou
encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas  Gerais,  em  27  de  abril  de  2021.  Ata  aprovada  sem
restrições, por dezesseis votos. Sala das sessões, em 4 de maio de
2021. Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-
presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL-  primeiro-
secretário.
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