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DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE GASTOS COM ATOS OFICIAIS

(Art. 17 – Parágrafo Único da Constituição do Estado de Minas Gerais)

DESPESAS PAGAS
FORNECEDOR: Araguari Comunicações Ltda
NE -  PARC: 101-1
VALOR (R$) 1.010,57
TOTAL :1.010,57
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATADO: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA – 2° TERMO ADITIVO CONTRATUAL- N° 005/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2020. OBJETO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TENDO POR
OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) E SOFTWARE DE SISTEMAS DE PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO); MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, OU SEJA, ATENDIMENTO TÉCNICO
ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DEMAIS ÓRGÃO FICALIZADORES E LEGISLAÇÕES
CORRELATAS  –  CONFORME  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  fundamento  legal  art.  57,  II  da  8.666/93.  Prazo  de  prorrogação:  12  meses  contados  a  partir  do  dia  02/06/2021.  D.O:
01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00 FICHA: 043; Fonte: 100. Araguari, 27 de Maio de 2021 – Leonardo Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câmara Municipal de Araguari. 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI,
ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA QUATRO DE MAIO
DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia quatro de maio 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  vice-presidente  da  Câmara,  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, assumindo a presidência dos trabalhos, 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,  as  Vereadoras
Débora  de  Sousa  Dau/PSC  -  segunda-secretária,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores 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, invocando a proteção de Deus e
em nome do povo araguarino, declarou aberta a sessão e, após a
execução do Hino Nacional,  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 vinte e sete de abril de
dois  mil  e  vinte  e  um.  III-  LEITURA DAS  CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Inicialmente foi comunicado ao plenário, que o Decreto
Legislativo n. 1.087, de 27 de abril de 2021, foi publicado na edição n.
310 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal.  Ofícios
enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 825, 826, 859, 868, 883,
885, 886, 908/2021, em resposta aos requerimentos n.s 860, 862,
865, 792, 793,  707, 706, 1.058/2021,  da Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 784, 803, 821, 872/2021, em resposta
aos requerimentos n.s 376, 870, 873, 794/2021, do Vereador Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade; c) n.s 810, 818, 842, 843, 861, 864,
875, 914/2021, em resposta aos requerimentos n.s 467, 977, 1.071,
1.069, 878, 875, 554, 874/2021, do Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC; d) n.s 808, 811, 833, 849, 858, 860, 865/2021, em
resposta aos requerimentos n.s  128, 807,  883, 980, 882,  881,
885/2021, da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC; e) n.s 796, 814,
827, 857, 897, 904, 913/2021, em resposta aos requerimentos n.s
992, 633, 889, 890, 814, 813, 888/2021, da Vereadora Denise Cristina
Lima de Andrade/PL; f) n.s 797, 804, 824, 839, 841, 848, 869,
870/2021, em resposta aos requerimentos n.s 394, 896, 897, 1.088,
1.086, 995, 822, 824/2021, da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB;
g) n.s 831, 835, 836, 855, 862, 863, 871, 890, 907, 910/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 917, 916, 740, 1.011, 908, 909, 832,
574, 1.105, 907/2021, do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB;
h) n. 851/2021, em resposta ao requerimento n. 1.018/2021, do
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i) n.s 806,
832, 867, 893/2021, em resposta aos requerimentos n.s 753, 660,
919, 920/2021, do Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos; j)
n.s 823, 852, 888, 891/2021, em resposta aos requerimentos n.s 837,
1.026, 666, 758/2021, do Vereador Paulo César Pereira/Democratas;
k) n.s 829, 847, 899/2021, em resposta aos requerimentos n.s 838,
1.129, 671/2021, do Vereador Renato de Almeida/PSC; l) n.s 813,
819, 846, 856, 874, 877/2021, em resposta aos requerimentos n.s
763, 931, 1.034, 930, 760, 765/2021, do Vereador Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota; m) n.s 866, 878, 898, 902/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 847, 771, 851, 767/2021, do Vereador Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; n) n.s 854, 879, 880, 881/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 943, 773, 774, 780/2021, do
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; o) n.s 882, 912/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  782,  853/2021,  do  Vereador
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; p) n. 809/2021, em resposta ao

requerimento n. 438/2021, do Vereador Wellington Resende da
Silva/PL;  q)  n.s  844,  873,  887,  901/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 1.055, 701, 700, 786/2021, do Vereador Wilian
Marques Postigo/PL; r) n.s 777, 792, 795, 815, 817, 820, 828, 834,
837, 838, 845, 850, 876, 884, 889, 892, 903, 905, 906, 909, 911/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 151, 302, 18, 877, 1.025, 1.051,
918, 637, 1.108, 1.109, 1.045, 935, 762, 761, 596, 751, 923, 946,
1.012, 938, 876/2021, subscritos por diversos vereadores; s)  n.
799/2021, encaminhando o saldo bancário referente ao período de
doze a dezesseis de abril do corrente; t) n. 986/2021, solicitando a
devolução 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”,  para
reavaliação da matéria; u) n. 993/2021, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de lei n. 48/2021, que “Acrescenta
o anexo V – Procedimentos Cardiológicos de Alta Complexidade à Lei
n. 6.091, de 4 de outubro de 2018 e suas alterações que “Autoriza o
Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, adotar
tabela diferenciada, para efeito de complementação financeira, para
remuneração de serviços médicos assistenciais de saúde relativos a
procedimentos médicos, exames laboratoriais, exames de imagem e
ordens judiciais, conforme especificado nos anexos desta Lei, dando
outras providências”, bem como modifica a redação do art. 5º da
mencionada Lei”; v) n. 1.055/2021, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de lei n. 49/2021, que “Revoga a
alínea “h” do inciso I e a alínea “i”, do inciso II, do art. 11, da Lei n.
4.243, de 19 de abril de 2006, que “Dispõe sobre a Política Municipal
do  Idoso,  cria  o  Conselho  Municipal  do  Idoso  e  dá  outras
providências”, alterada pelas Leis de n.s 4.272, de 21 de setembro de
2006, 4.534, de 8 de julho de 2009, e 5.445, de 13 de novembro de
2014”; w) n. 1.058/2021, encaminhando e solicitando urgência na
apreciação do projeto de lei  n.  50/2021, que “Dispõe sobre o
parcelamento de débitos imputados a servidor público, decorrentes
de  reposições  ao  erário,  em  razão  de  decisão  em  processo
administrativo, ou de débitos decorrentes de decisão condenatória
definitiva de Tribunal de Contas, dando outras providências”; x) n.
1.059/2021, encaminhando e solicitando urgência na apreciação do
projeto de lei  n.  51/2021, que “Promove a transformação e a
correspondente extinção das funções gratificadas que menciona,
dando  outras  providências.”  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os
presidentes  das  comissões  permanentes  a  seguir  relacionadas
encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em
tramitação, conforme disposto no art. 79 do Regimento Interno. A
Comissão Permanente de Legislação e Justiça emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos: a) de lei complementar n. 5/2021 (revoga o
inciso III do art. 48 da Lei Complementar n. 166/2020- revisão do
Plano Diretor); b) de decreto legislativo n. 13/2021 e n. 14/2021,
concedendo o Diploma de Honra ao Mérito a Pedro Luiz de Souza e
Gilmar Gonçalves Chaves, respectivamente. A Comissão Permanente
de Serviços Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio, Habitação,
Política Urbana e Rural emitiu parecer pela aprovação do projeto de
lei complementar n. 5/2021. A Comissão Especial, composta pela
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL - presidente, e pelos
Vereadores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  –  vice-presidente  e
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB - membro, emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos de decreto legislativo n.s 13/2021 e 14/2021.
V-  APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio
dos  requerimentos:  1)  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.
1.471/2021- elaboração de projeto que obrigue a realização de
limpeza  nos  terrenos,  pelos  proprietários,  estabelecendo  a
notificação e a aplicação de multas; b) n. 1.472/2021- informações

sobre as ações dos agentes de endemias, medidas adotadas para o
controle da proliferação do mosquito da dengue e a periodicidade
das visitas nas residências; c) n. 1.473/2021- recapeamento da Rua
Almirante  Barroso,  no  Bairro Jardim Regina;  d)  n.  1.474/2021-
recapeamento da Rua Vereador Alaor Alves de Melo com a Avenida
Coronel Theodolino Pereira de Araújo; e) n. 1.475/2021- instalação
de  lâmpadas  de  LED  na  Rua  Bercholina  de  Oliveira  Silva,  no
Loteamento Residencial Bela Suíça I; 2) Wilian Marques Postigo/PL:
a) n. 1.476/2021- que interceda junto a concessionária Ecovias -
Eco050, para verificar a possibilidade de destinar ao Município raspas
de asfalto, a fim de beneficiar ruas das comunidades de Ararapira,
Porto dos Barreiros- sentido Distrito de Amanhece, Alto São João e
Água Clara; b) n. 1.477/2021- que seja dada continuidade às obras de
asfaltamento na Rua Eduardo Barbosa de Souza, Bairro Santiago; c)
n.  1.478/2021-  recapeamento  da  Avenida Walter  Nader  até  a
Avenida Miguel Canut; 3) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
1.479/2021- realização de limpeza e substituição das grades no
bueiro ao lado da Chácara Sinhazinha,  número 22 da Avenida
Coronel Belisário Rodrigues da Cunha, Bairro Maria Eugênia; b) n.
1.480/2021- poda das árvores e execução do serviço de varrição na
Avenida Porto Alegre, Bairro Milenium; c) n. 1.482/2021- limpeza do
canteiro central da Avenida Doutor Sebastião Naves de Resende
Filho,  no  Loteamento  Jardim  Interlagos  III;  d)  n.  1.483/2021-
instalação de proteção contra o sol na recepção da Policlínica, pois os
profissionais que atuam no local no período da tarde, ficam expostos
aos fortes raios solares; e) n. 1.484/2021- informações sobre a
renovação de contrato ou início do processo licitatório para o serviço
de limpeza nas unidades de saúde, suspenso a  partir de três de maio
do  corrente;  f)  n.  1.485/2021-  contratação  de  um  médico
pneumologista para  atender na Policlínica, pois a que atuava no local
está lotada no Centro de Referência à Covid-19; g) n. 1.486/2021-
disponibilização de mais uma equipe odontológica no Centro de
Especialidades Odontológicas – CEO, para atendimento no Horário
do Trabalhador; 4) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Wilian Marques
Postigo/PL: a) n.  1.481/2021- que o tempo de espera para os
pacientes receberem os resultados dos exames complementares de
indicação diagnóstica de neoplasias,  solicitados pelos médicos e
registrados em prontuários, seja de, no máximo, trinta dias após a
consulta  clínica;  5)  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
1.488/2021-  construção  de  um  Centro  Esportivo  de  Apoio
Comunitário – CESAC no Bairro Vieno, garantindo a segurança nas
práticas esportivas e proporcionando opções de lazer aos moradores
da  região;  b)  n.  1.489/2021-  que  seja  realizado  projeto  de
jardinagem,  arborização  e  paisagismo  na  Praça  da  Justiça,
Loteamento Jardim Interlagos I, situada em frente ao novo prédio do
Fórum de Araguari; c) n. 1.491/2021- construção de galerias pluviais
na Praça Sérgio Pacheco (em frente ao Parque de Exposições) e no
início da Avenida Cornélia Rodrigues da Cunha, Bairro Santiago, pois,
no período chuvoso, o local sofre com situações de alagamento e
formação de poças de água, por não existir um sistema eficiente de
escoamento; d) n. 1.492/2021- continuidade da ciclovia da Avenida
Mato Grosso por toda a extensão da Avenida Theodoreto Veloso de
Carvalho; e) n. 1.493/2021- construção de uma quadra de peteca na
Avenida Calimério Pereira de Ávila, próximo ao cruzamento com a
Rua Piauí, como opção de lazer para os moradores da região; 6)
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Eunice Maria Mendes/PSB: a)
n. 1.490/2021- reforma e revitalização da Praça Prefeito Elmiro
Barbosa, popularmente conhecida como Praça do COC (reativação
da fonte, reforma no calçamento, bancos, brinquedos do parquinho,
pintura e instalação de academia ao ar livre); 7) Clayton Francisco
Brazão/PSC,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.494/2021-
construção de Centros Esportivos de Apoio Comunitário, sendo o
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CESAC VI no Bairro Goiás, e o CESAC VII entre os Residenciais Bela
Suíça  I e II; 8) Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 1.495/2021-
construção de uma escola agrícola e disponibilização de cursos
profissionalizantes em parceria com as empresas da cidade, para
ingresso no mercado de trabalho por meio do Programa Jovem
Aprendiz;  b)  n.  1.496/2021-  relatórios  referentes  a  compra  e
doação de ração para o Canil Municipal, nos últimos doze meses,
informando se alguma entidade ou pessoa física (nome) recebeu
doação do Município; c)  n.  1.497/2021- que informe quantas
castrações são realizadas mensalmente no Canil Municipal; d) n.
1.498/2021- informações sobre as áreas do Distrito Industrial;
segundo o proponente, alguns empresários estariam querendo
efetuar a venda de áreas no local, gerando desigualdade com os
microempresários; e) n. 1.499/2021- construção de salas de aula,
pintura e reforma do Centro Educacional Municipal – CEM Ondina
Montinho Vieira; f) n. 1.500/2021- encaminhamento da prestação
de contas dos cento e cinquenta dias de governo; 9) Débora de
Sousa Dau/PSC: a) n. 1.503/2021- esclarecimentos sobre a falta do
medicamento Sertralina 50 mg, na Farmácia Municipal; urgente
compra do medicamento, utilizado no tratamento da depressão,
pois a interrupção pode agravar as crises de ansiedade, síndrome
do pânico, transtornos obsessivos compulsivos e quadros de fobia
social;  b)  n.  1.504/2021-  encaminhando  para  análise,  o
anteprojeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação,
nos parques públicos, de brinquedos adaptados para crianças com
deficiência  física  e/ou  mental;  10)  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL: a) n. 1.505/2021- ampliação do projeto “Adote uma
Praça”, com o objetivo de permitir a participação de pessoas físicas
na conservação de bens comunitários, mediante a celebração de
convênio; inclusão no projeto, das praças localizadas na periferia; b)
n. 1.506/2021- relatório sobre o funcionamento das Unidades de
Recebimento de Pequenos Volumes – URPVs e dos Ecopontos,
discriminando  o  custo  mensal  de  manutenção,  número  de
servidores, condições das estruturas físicas, quantidade de material
recebida por mês, triagem dos rejeitos, quantidade encaminhada
para o aterro sanitário ou estações de reciclagem; divulgação dos
pontos e horários de funcionamento, estimulando a utilização do
serviço;  c)  n.  1.507/2021-  execução  do  serviço  de  pintura
estratigráfica (tinta apropriada) demarcando, na Praça do Rosário, a
área  utilizada  para  a  realização  dos  exames  de  direção  do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG, serviço
atualmente  executado  pelos próprios  Centros  de Formação de
Condutores (autoescolas); d) n. 1.508/2021- que a Superintendência
de  Água  e  Esgoto  encaminhe  relatório  sobre  as  estações  de
tratamento  de  esgoto,  especificando  a  localização,  capacidade,
regiões que atendem, registros mensais da ocorrência de problemas
(mau funcionamento, vazamentos), e os locais na cidade onde o
esgoto não é tratado; e) n. 1.510/2021- execução dos serviços de
limpeza e de conservação da quadra de esportes localizada na Rua
Reginaldo da Silva, no Residencial Bela Suíça II; que informe o valor
do investimento e o motivo do abandono; 11) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 1.509/2021-
que providencie espaço adequado para a instalação do Centro de
Atendimento  Especializado  –  CAE,  atualmente  funcionando  na
Unidade Básica de Saúde da Chancia, Bairro dos Industriários; que o
deputado estadual Raul José de Belém interceda junto ao governo
do Estado, visando renovar o termo de cessão do imóvel localizado
na Praça José Rodrigues Alves - Centro, com indicação de recursos
para a reforma do espaço, possibilitando o retorno do CAE para o
local; 12) Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:
a) n. 1.511/2021- encaminhando para análise, anteprojeto isentando
as pessoas com deficiência e os idosos de pagar por vaga do

estacionamento rotativo, limitando em cinco por cento das vagas e
pelo período de duas horas; b) n. 1.523/2021- pavimentação asfáltica
da Rua Catalão- Centro; 13) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.513/2021- que o retorno das aulas
presenciais no Município ocorra apenas quando todos os envolvidos
no processo educacional estiverem vacinados contra a Covid-19,
destacando  a  importância  da  vacinação;  14)  Eunice  Maria
Mendes/PSB:  a)  n.  1.514/2021-  informações  sobre  o  processo
licitatório para a reforma do Centro de Desenvolvimento da Criança e
do Adolescente - CEDEC; que informe se foram licitados cursos para
jovens e adultos,  conforme projeto encaminhado ao Ministério
Público do Trabalho, inclusive alterando o nome para Centro de
Treinamento de Jovens e Outros; segundo a proponente, no referido
projeto  foram  destinados  mobiliários  e  computadores  para  a
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social atender ao Centro de
Treinamento de Jovens e Outros, bem como recursos para aquisição
de cursos e reforma do espaço; b) n. 1.515/2021- que seja elaborado
projeto  de  reestruturação/revitalização  do  prédio  da  Fundação
Araguarina de Educação e Cultura – FAEC – edifício do antigo Banco
Mineiro da Produção, tombado pelo Decreto n. 21, de 5 de abril de
2005,  para  melhor  atender  os  servidores  e  a  população,
destacando a importância da acessibilidade nos espaços públicos
para inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
c) n. 1.516/2021- instalação de lâmpadas de LED na Avenida Rui
Dácio de Belém Miguel (Bairro Sibipiruna), que inclusive estaria
com várias lâmpadas queimadas; d) n.  1.517/2021- poda das
árvores na Avenida Rui Dácio de Belém Miguel (Bairro Sibipiruna),
pois os galhos estariam excedendo o espaço do canteiro central
(recolhimento  dos  galhos),  prejudicando  o  trânsito;  e)  n.
1.518/2021- realização de reparo para sanar o problema de falta
de água na Rua Ayrton Senna da Silva e na Rua Claudiana Cândida
Batista,  localizadas  no  Residencial  Portal  do  Cerrado  II;  f)  n.
1.519/2021- realização de operação tapa-buracos na Rua Virgílio
de Velo Franco (Centro) e na Rua Adolfo Carlos Carísio (Bairro dos
Industriários);  15)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.
1.520/2021- instalação de estacionamento, capela e cruz das velas
no Cemitério Park; b) n. 1.521/2021- instalação de academia ao ar
livre em frente ao número 12 da Avenida Coronel Belchior de
Godoy; c)  n.  1.524/2021- informações sobre os atendimentos
médicos e odontológicos realizados na zona rural e nos distritos,
com  encaminhamento  dos  respectivos  relatórios;  d)  n.
1.525/2021-  celebração  de  convênio  com  a  Associação  dos
Catadores  de  Material  Reciclável  de  Araguari  -  ASCAMARA,
visando a contratação dos seus catadores que, com a implantação
da  coleta  seletiva,  ficarão  desempregados;  e)  n.  1.526/2021-
realização do mutirão da dengue e circulação do carro fumacê,
devido ao aumento dos casos; 16) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 1.529/2021- realização
de  operação  tapa-buracos  na  Rua  Augusto  Chagas  (Bairro
Amorim);  17)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos: a) n. 1.530/2021- instalação de redutor de
velocidade e de tendas em frente ao Cemitério Park, na Rua João
Rodrigues da Cunha, considerando que, devido a pandemia, as
pessoas ficam do lado de fora no momento do sepultamento;
substituição de um poste de energia elétrica no estacionamento,
que estaria prestes a cair; conclusão da construção de gavetas,
para evitar acidentes; iluminação nos diversos setores; 18) Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 1.531/2021- que informe se o
financiamento do projeto de captação de água foi aprovado pela
Caixa Econômica Federal, especificando o valor (se afirmativa a
resposta) e se existe cronograma para início  das obras;  b) n.
1.532/2021-  instalação  de  um  corredor  gastronômico   nas

Avenidas  Mato  Grosso  e  Coronel  Belchior  de  Godoy,
disponibilizando quiosques para a prestação de serviço alimentício,
estimulando a regularização dos autônomos que comercializam
alimentos nos logradouros públicos; c) n. 1.533/2021- extensão de
rede elétrica em frente aos números 1 e 2 da Rua Curitiba;
instalação de luminária na Rua Pernambuco esquina com a Rua
Jerônimo Tomaz da Silva, e em frente ao número 451 da Rua
Antônio  Mordente  Filho;  19)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos: a) n. 1.534/2021- duplicação da Rua João
Rodrigues da Cunha, implantando a estrutura necessária (pintura,
sinalização, iluminação); 20) Paulo César Pereira/DEM, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) n. 1.535/2021- encaminhando para análise,
anteprojeto dispondo sobre a criação e regularização, no quadro
de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde, do cargo
de condutor de ambulância; 21) Paulo César Pereira/DEM: a) n.
1.536/2021-  ampliação  do  estacionamento  no  Instituto
Nefrológico de Araguari, na Avenida Minas Gerais, número 550, ou
retirada de placa existente no local, para facilitar o embarque e
desembarque dos pacientes; b) n. 1.537/2021- encaminhando
para análise, anteprojeto dispondo sobre a obrigatoriedade de
instalação de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública de
novos  loteamentos  e  empreendimentos  imobiliários;  c)  n.
1.538/2021- instalação de redutor de velocidade em frente ao
número 101 da Rua José Ribeiro Alves, Bairro Milenium, com
reforço da pintura estratigráfica; d) n. 1.539/2021- realização de
reparos para conter o vazamento de água no canteiro da Avenida
Miguel Assad Debs (Bairro Santa Terezinha), próximo ao número
900,  em  frente  ao  sistema  de  bateria  de  poços  da
Superintendência de Água e Esgoto, pois o acúmulo de água pode
ser  um  foco  potencial  do  mosquito  Aedes  aegypti;  e)  n.
1.540/2021- implantação de projeto para orientar e combater a
obesidade e o excesso de peso, uma das principais causas de
complicações da Covid-19, por meio de prática de esportes e
atividades  físicas,  acompanhamento  psicológico  e  médico,
prevenindo comorbidades, iniciando com os servidores públicos
municipais,  estendendo  posteriormente  para  os  demais
segmentos  da  população;  22)  Renato de  Almeida/PSC:  a)  n.
1.541/2021- realização de serviços de manutenção na estrada rural
da  região  do  Pau  Furado,  sentido Usina  Capim  Branco;  b)  n.
1.542/2021-  que  sejam  adotadas  providências  para  garantir  a
realização de eletrocardiograma nas unidades de saúde, pois há
relatos de que não foi renovado o contrato com a clínica prestadora
do serviço; c) n. 1.543/2021- realização de manutenção na rede de
esgoto da Rua Delícia da Costa, no Residencial Bela Suíça II, para
conter vazamento que provocou a formação de um grande buraco;
23)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
1.544/2021-  contratação  de  empresa  para  executar  serviço  de
limpeza nos postos de saúde e na Policlínica, em virtude da demissão
dos  funcionários  que trabalhavam  no  setor;  b)  n.  1.545/2021-
construção de uma praça e instalação de parque infantil (parquinho)
na área localizada às margens dos trilhos, na projeção da Avenida
Mato Grosso e da Rua Rio Grande do Sul;  24) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 1.546/2021- disponibilização de suporte com
pedal  para  álcool  gel  nas  entradas dos Centros  Municipais  de
Educação Infantil – CMEIs; b) n. 1.547/2021- poda das árvores nos
canteiros centrais das Avenidas Minas Gerais, Mato Grosso e Coronel
Belchior de Godoy; iluminação do canteiro central da Avenida Minas
Gerais;  c)  n.  1.548/2021-  implantação  de  mão  única  na  Rua
Constâncio Pereira Barbosa (Bairro Goiás), sentido Rua das Araras até
a  Avenida  Coronel  Belchior  de  Godoy;  d)  n.  1.549/2021-
realinhamento  e  atualização  dos  recursos  direcionados  aos
motoristas  de  vans  (vanzeiros)  que  prestam  serviços  para  o
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Município; segundo o proponente, os valores previstos nos contratos
estariam  defasados,  não  cobrindo  as  despesas  nem  com  a
manutenção dos veículos, devido à alta do preço dos combustíveis;
e) n.  1.550/2021- que informe o motivo da não realização de
manutenção de roçagem e limpeza no campo do Centro Esportivo
Comunitário - CESAC II - Manoel José de Deus (Mané Preto), Bairro
São Sebastião, especificando se o espaço conta com zelador, ou
motivo da demora na contratação, se negativa a resposta; destacou o
proponente que, quando a cidade entrar na Onda Amarela do Minas
Consciente, deverão retornar os campeonatos da Liga Araguarina de
Futebol; f) n. 1.554/2021- realização de operação tapa-buracos nas
Ruas Aroeira, Castanheiras, Guatambús e dos Ipês, no Conjunto
Mauá, Bairro São Sebastião; 25) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.551/2021- disponibilizar um cirurgião
dentista para atender os pacientes intubados nos leitos de UTIs,
devido a Covid-19, efetuando tratamentos profiláticos e higienização
bucal,  prevenindo o surgimento de doenças periodontais;  b) n.
1.553/2021-  realização  de  obras  de  saneamento  básico  e
pavimentação asfáltica nas Avenidas Rio Grande do Sul e Rio de
Janeiro, e nas Ruas “C”, Benedito do Rosário Rosa, Edson Pereira
Vitor, Maria de Fátima Carneiro Pereira e Cinquenta e Nove, no Bairro
Sewa;  26)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL: a)  n.  1.552/2021- que interceda junto ao deputado
estadual Doorgal Gustavo Sad Lafayette de Andrada, visando obter a
informação de qual setor da Prefeitura Municipal de Araguari foi
beneficiado com verba no valor de seiscentos e sessenta mil reais,
especificando  a  finalidade;  27)  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade: a) n. 1.555/2021- disponibilizar relação das ruas
denominadas por números ou letras, no site da Prefeitura Municipal;
b) n. 1.556/2021- que a empresa responsável pela expansão do
Residencial Jardim Milani, Bairro dos Bosques, efetue manutenção
com caminhão-pipa para apagar a poeira nas ruas que estariam
sendo abertas; c) n. 1.557/2021- abertura, limpeza e cascalhamento
da  Rua  Edson  Pereira  Vitor,  Bairro  Sewa;  d)  n.  1.558/2021-
investimento com infraestrutura (galerias, asfalto, água e esgoto) no
Bairro Sewa, por meio do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento, pois ainda estariam disponíveis dez milhões de
reais; e) n. 1.561/2021- ampliação e expansão, nos logradouros
públicos,  das  áreas  de  exposição  dos  produtos  originários  da
agricultura familiar, ampliando o acesso da população araguarina; 28)
Eunice  Maria Mendes/PSB,  Sebastião Joaquim Vieira/PSL:  a)  n.
1.563/2021- renovação do convênio com o sistema de telemedicina,
que permite o acesso ao resultado do exame eletrocardiograma com
laudo em, no máximo, vinte minutos; 29) Eunice Maria Mendes/PSB,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  Wilian Marques Postigo/PL:  a)  n.
1.564/2021- fornecimento de absorvente higiênico para as mulheres
de baixa renda, junto aos insumos da cesta básica doada pelo
Município;  30) Sebastião Joaquim Vieira/PSL:  a)  n.  1.565/2021-
informações sobre o corte do vale-transporte intermunicipal dos
servidores públicos da Superintendência de Água e Esgoto; b) n.
1.566/2021- conclusão das obras de contenção do vazamento de
água em frente ao número 6 da Rua Dona Célia Teresinha Pereira, no
Bairro Paraíso; c) n. 1.570/2021- reforço na sinalização e instalação de
placas  indicando  os  redutores  de  velocidade  –  quebra-molas,
lombadas ou ondulação transversal; d) n. 1.571/2021- que informe o
motivo da demora na conclusão dos processos licitatórios para a
aquisição de lâmpadas de LED, justificativa essa apresentada pela
Secretaria Municipal de Obras (3690-3218),  quando solicitada a
instalação das referidas lâmpadas; e) n. 1.572/2021- pagamento do
adicional de insalubridade aos dezoito agentes de saúde contratados
no  último  processo  seletivo;  31)  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.

1.567/2021- cessão de um servidor público para ajudar na emissão
da carteira de identidade, no Posto de Identificação da Delegacia de
Polícia  Civil  de  Minas  Gerais;  32)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.568/2021- que interceda junto a
empresa  responsável  pelo  transporte  coletivo  público  urbano,
visando a extensão de uma linha até o Assentamento Sewa, ao lado
do Bairro Goiás parte alta, pois a linha mais próxima seria no Bairro
São Sebastião; 33) Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL: a) n. 1.569/2021- instalação de rede coletora de esgoto
na  Rua  Goiás,  Bairro  Independência,  bem  como  asfaltamento,
iluminação e  limpeza,  com retirada dos entulhos (reiterando o
requerimento  n.  686/2021);  34)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL,
Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.573/2021-  que  estude  a
possibilidade de aquecer a água da piscina de hidroginástica, no
ginásio poliesportivo, para maior conforto dos idosos; 35) Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 1.574/2021- recuperação do asfalto
ou recapeamento das ruas nas chácaras de recreio do Ouro Verde,
ponderando que funcionam no local o Pesque e Pague do Gordo,
Rancho do Pedrão, Chácara Marcos Alvim, Aras e Santos, etc.; b) n.
1.575/2021- que informe os critérios utilizados para a liberação dos
exames de ressonância, endoscopia, colonoscopia e cirurgias, pois
seriam muitas as reclamações de demora; ressaltou proponente, a
necessidade de um trabalho conjunto dos Poderes Executivo e
Legislativo para agilizar  o processo;  36)  Wellington Resende da
Silva/PL: a) n. 1.576/2021- que o valor das emendas ao orçamento
do corrente ano, de sua autoria, no valor de cento e trinta e nove
mil e quinhentos reais, seja remanejado para o setor de saúde,
destinando a  compra  de vacinas  e  de insumos  utilizados  no
tratamento  da  Covid-19.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB,  o  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras  Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  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,
apresentaram o requerimento n. 1.512/2021, contendo número
regimental de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios
regimentais  para  discussão  e  votação  do  projeto  de  lei
complementar  n.  5/2021.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB,  o  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  e  a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, apresentaram moção (n.
25/2021) de aplauso à Santa Casa de Misericórdia de Araguari,
pela instalação de usina com capacidade de produção de trinta
metros cúbicos de oxigênio, por hora. O Vereador Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade  apresentou  as  seguintes  proposições:  a)
requerimento  n.  1.487/2021,  formulando  convite  ao  capitão
Thiago Lana, ao tenente Alisson Cassimiro, aos sargentos José
Ricardo  Aguiar,  Jamiel  e  Juliano,  e  ao  cabo  Pereira,  para
apresentarem  no  plenário  da  Câmara  o  Projeto  Polícia
Comunitária, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, dando-lhe maior visibilidade, com o objetivo de estender a
todo o Município; b) moção (n. 26/2021) de aplauso aos membros
do  Projeto  Polícia  Comunitária,  capitão  Thiago  Lana,  tenente
Alisson Cassimiro, sargentos José Ricardo Aguiar, Jamiel e Juliano,
cabo Pereira e demais integrantes da Polícia Militar em Araguari,
pelo  excelente  trabalho  desenvolvido  com  os  presidentes  de
bairro, representantes de classe, autoridades e a população em

geral, para captação de demandas referentes a segurança pública,
visando desenvolver  soluções.  A Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC e o Vereador Wilian Marques Postigo/PL solicitaram ao
deputado estadual Doorgal Gustavo Sad Lafayette de Andrada
(requerimento n. 1.501/2021), que seja disponibilizado um carro
para a criação do SAMUVET – ambulância equipada para resgate
de animais (cães, gatos) vítimas de atropelamentos, maus-tratos
ou que estejam gravemente doentes, com funcionamento vinte e
quatro horas, possuindo estrutura para prestação de primeiros-
socorros  no  local  do resgate.  A Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC  solicitou  ao  reitor  do  Instituto  Master  de  Ensino
Presidente Antônio Carlos – IMEPAC, José Júlio Antunes Lafayette
(requerimento n. 1.502/2021), esclarecimentos de quando serão
retomadas  e  concluídas  as  obras  de  construção  do  projeto
“Corredor Turístico” na Avenida Mato Grosso, apresentado pela
gestão anterior, no mês de julho de dois mil e dezessete, em
parceria com referida instituição de ensino; esclarecimentos sobre
a  promessa  (não  concretizada)  de  remanejo  da  quadra  de
esportes da Avenida Mato Grosso para outro bairro; que as obras
sejam  retomadas,  com  o  cumprimento  da  promessa  de
construção da quadra de esportes. Os Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB  e  Wilian  Marques  Postigo/PL  solicitaram  aos
deputados estaduais Raul José de Belém e Doorgal Gustavo Sad
Lafayette  de  Andrada  (requerimento  n.  1.522/2021),  que
intercedam junto aos órgãos competentes, visando a duplicação
da Rodovia MG-414, que liga a Cidade de Araguari ao Distrito de
Amanhece. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB solicitou o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.527/2021) à família
de Juliana Aparecida de Paula Sousa. A Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB  e  o  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB
solicitaram  o  envio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
1.528/2021) à família de Irauzita Gonçalves da Silva dos Anjos. O
Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade apresentou
os requerimentos:  a)  n.  1.559/2021, solicitando a Companhia
Energética de Minas Gerais – CEMIG, que estude a possibilidade
de melhorar o atendimento presencial ao cliente, pois nem todo
cidadão dispõe de acesso à internet; b) n. 1.560/2021, solicitando
ao deputado estadual Raul José de Belém que interceda junto ao
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais – DER/MG, visando a recuperação da MG-414, trecho
compreendido entre o Distrito de Amanhece e a divisa com o
Estado  de  Goiás.  O  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
apresentou  as  seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
1.562/2021, solicitando o envio de ofício de pêsames à família de
Irauzita Gonçalves da Silva dos Anjos; b) projeto de lei n. 55/2021,
que “Dá a denominação de Ivanise Costa dos Reis à Área Verde
Dois,  localizada projeção das Ruas Vereador  José de Miranda
Cardoso  e  Vereador  Jofre  Alves  Martins,  no  Residencial  Vila
Olímpica, Bairro São Sebastião”; c) projeto de lei n. 56/2021, que
“Dá a denominação de Beverli Cunha Monteiro à  Área Verde
Cinco, localizada na projeção da Rua Lídia Maria Monteiro,  no
Residencial Vila Olímpica, Bairro São Sebastião”; d) projeto de lei n.
57/2021, que “Modifica a denominação da Rua “L’, localizada no
Residencial Bela Suíça II, Bairro de Fátima, para Rua Alaerte Marques
da Silva”; e) projeto de decreto legislativo n. 28/2021, que “Concede
o Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor
Deputado  Federal  Charlles  Thomacelli  Evangelista  –  Charlles
Evangelista.” O Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou as
seguintes proposições: a) requerimento n. 1.577/2021, solicitando o
envio de ofício de pêsames à família de Denisiele Borges; b) moção
(n.  27/2021)  de  aplauso  aos  seguintes  protetores  de  animais
independentes, pelo trabalho realizado: Zélia Aparecida, Luciana da
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Cunha, Juliana da Cunha, Júlio Souza, Geovanna Fernanda, Pablo
Sérgio, Sara- bombeiro, Marcos Vinícios, Rosana, Márcia, Malvina,
Edinho, Luciene do Devair,  Dina Debs,  Antonina,  Nayara Sousa,
Samara Reis, Sarai Andressa, Helen, Márcia, Luciana, Gabriela do Bela
Suíça, Tamara, Suelena, Leia, Cristiane, Ana Carla Vaz, Rosângela,
Camila,  Ariana,  Aline,  Heloá,  Catarina,  Mara  Martins,  Taninha,
Roselaine,  Carlinho,  Fernando  da  Luciana,  Franciele  Chaves,
Fernanda Vaz,  Cristóvão Farias,  Katarina,  Luana,  Tamara,  Zélia
Farias. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os Vereadores
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, apresentaram a moção (n. 28/2021) de aplauso
ao doutor José Júlio Antunes Lafayette, reitor do Instituto Master
de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC, pelo trabalho social
desenvolvido, com a distribuição de mais de mil cestas básicas. O
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
apresentou a moção (n. 29/2021) de aplauso às mães do Poder
Legislativo, desejando-lhes “que o mundo e as famílias de cada
uma, retribuam sua dedicação e seu amor a triplicar. Feliz Dia das
Mães!” A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentaram a moção (n. 30/2021)
de  aplauso  ao  senhor  Rafael  Scalia  Guedes  e  equipe  de
programação  da  Live  Música  e  Solidariedade,  pelo  evento
realizado no dia primeiro de maio do corrente,  em apoio ao
tratamento de Bruna Andressa. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB apresentou o projeto de lei n. 52/2021, que “Modifica a
denominação da Rua “O”, localizada no Loteamento Residencial
Solar Park Bela Vista, para Rua Lázara da Costa Rosa.” A Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB apresentou o projeto de lei n. 53/2021,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar no portal da
Administração Pública, canais de denúncia contra a violência à
mulher” - com apoio das Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, e dos Vereadores Paulo César
Pereira/DEM,  Wilian Marques Postigo/PL.  A  Vereadora  Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  considerando  que  o
homenageado já  recebeu a cidadania honorária,  efetuaram a
retirada  do  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.” A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,  considerando
que  os  homenageados  já  receberam  a  cidadania  honorária,
efetuaram a retirada dos 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.” Foram
retirados  os  supracitados  projetos  de  decreto  legislativo,
considerando que os homenageados já foram agraciados com o
Título de Cidadão Honorário de Araguari.” O Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos apresentou os projetos de decreto
legislativo:  a)  n.  23/2021,  que “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Jair Francisco dos
Santos”; b) n. 24/2021, que “Concede o Diploma de Honra ao
Mérito  a  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Juliana  Faleiro  de
Lacerda Ventura”; c) n. 25/2021, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Doutor Gilson Soares
Lemes” – Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais”; d) n. 26/2021, que “Concede o Diploma de

Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Doutor Nelson Missias
de Morais - Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas  Gerais.”  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  os
Vereadores  Leonardo Rodrigues da  Silva Neto/Republicanos e
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  apresentaram  o  projeto  de
decreto legislativo n. 27/2021, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Doutor Doorgal
Gustavo Borges de Andrada” – com apoio das Vereadoras Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Débora de Sousa Dau/PSC,  e dos
Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Wilian Marques
Postigo/PL.  O Vereador Renato de Almeida/PSC apresentou o
projeto de lei n. 54/2021, que “Dá a denominação de Praça Divino
Eurípedes Ferreira ao logradouro público localizado às margens
dos trilhos, na projeção da Avenida Mato Grosso e da Rua Rio
Grande do Sul.” O requerimento n. 1.512/2021 foi aprovado por
dezesseis votos. Durante a apresentação de proposições, passou a
presidir  os  trabalhos o Vereador  Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos. 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, e os Vereadores Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de
Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião 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 complementar
n. 5/2021, 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; b) projeto de lei complementar
n. 5/2021 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 Complementar n. 5, de 4 de
maio  de  2021,  que  “Revoga  o  inciso  III,  do  art.  48  da  Lei
Complementar n. 166, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre
a revisão do Plano Diretor do Município de Araguari/MG.” Em
votação o projeto de decreto legislativo n. 12/2021, de autoria da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e do Vereador Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  foram  aprovados  por
dezesseis  votos:  a)  pareceres  da  Comissão  Permanente  de
Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto
legislativo n. 12/2021 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.
1.088, de 4 de maio de 2021, que “Concede o Diploma de Honra

ao Mérito a Excelentíssima Senhora Doutora Ana Régia Santos
Chagas.” No parecer da Comissão Permanente de Redação, 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 vinte e sete de
abril de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES-  Foram  aprovados,  por  dezesseis  votos:  a)
requerimentos n.s 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477,
1.478,  1.479 (exceto o pedido  de substituição das  grades,  já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.  1.251/2021),  1.480
(exceto  o  pedido  sobre  varrição,  já  formulado  por  meio  do
requerimento n. 752/2021), 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.486,
1.487,  1.488,  1.490  (exceto  os  pedidos  sobre  calçamento  e
revitalização,  já  formulados  por  meio  dos  requerimentos  n.s
1.064/1.424/2021), 1.491, 1.492, 1.493, 1.494 (exceto o pedido
referente ao Residencial Bela Suíça, já formulado por meio do
requerimento n. 425/2021), 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499,
1.500,  1.501,  1.502,  1.503,  1.504,  1.505,  1.506,  1.507,  1.508,
1.509,  1.510  (exceto  o  pedido  de  limpeza  e  conservação,  já
formulado por meio do requerimento n. 611/2021), 1.511, 1.513,
1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520 (exceto o pedido
sobre  a  capela,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
380/2021), 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.528, 1.529, 1.530
(exceto o pedido sobre iluminação, já formulado por meio do
requerimento n. 400/2021), 1.531, 1.532, 1.533, 1.536, 1.537,
1.538,  1.539,  1.540,  1.541,  1.543,  1.544,  1.545,  1.546,  1.547,
1.549,  1.550,  1.551,  1.552,  1.553,  1.554,  1.555,  1.556,  1.557,
1.559,  1.560,  1.561,  1.563,  1.564,  1.565,  1.567,  1.568,  1.569,
1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577/2021; b)
moções de aplauso n.s 27, 28, 29, 30/2021. Não foram apreciados
os requerimentos n.s 1.485, 1.489, 1.526, 1.527, 1.534, 1.535,
1.542, 1.548, 1.558, 1.562, 1.566/2021, pois os pedidos constantes
destes já foram formulados por meio dos requerimentos n.s 1.041,
1.408, 808/965, 1.462, 261, 1.437, 212/860, 1.236, 1.553, 1.528,
1.075/2021, respectivamente. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima sessão ordinária
os projetos de decreto legislativo n.s 13/2021 e 14/2021. 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 dessa, por duas horas,
após aprovação do plenário. O presidente Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença de todos, convocou
os vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara,  a
realizar-se às oito horas do dia onze de maio do corrente; e, às
treze  horas  e  quinze  minutos,  declarou  encerrada  a  sessão.
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 4 de
maio de 2021. Ata aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala
das  sessões,  em  11  de  maio  de  2021.  Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-  presidente;  Vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária.

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/

		2021-05-28T17:03:36-0300
	zelap




