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DECRETO LEGISLATIVO N. 1.104, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor GILBERTO VELOSO DA CUNHA JÚNIOR - ASPIRANTE A
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Diploma de Honra ao Mérito" ao
Excelentíssimo Senhor GILBERTO VELOSO DA CUNHA JÚNIOR -
ASPIRANTE A OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
pelos relevantes serviços prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

_____________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.105, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor JOSÉ RICARDO DE AGUIAR - SEGUNDO-SARGENTO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Diploma de Honra ao Mérito" ao
Excelentíssimo Senhor JOSÉ RICARDO DE AGUIAR - SEGUNDO-
SARGENTO  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  pelos
relevantes serviços prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.106, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor ÁLISSON CASSIMIRO DOS SANTOS - PRIMEIRO-TENENTE
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Diploma de Honra ao Mérito" ao
Excelentíssimo  Senhor  ÁLISSON  CASSIMIRO  DOS  SANTOS  -
PRIMEIRO-TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, pelos
relevantes serviços prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

_____________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.107, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor LEANDRO CÁSSIO PEREIRA - CABO DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Diploma de Honra ao Mérito" ao
Excelentíssimo Senhor  LEANDRO CÁSSIO PEREIRA -  CABO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  pelos  relevantes serviços
prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.108, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor JASMIEL ALVES DA FONSECA - TERCEIRO-SARGENTO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Diploma de Honra ao Mérito" ao
Excelentíssimo Senhor JASMIEL ALVES DA FONSECA - TERCEIRO-
SARGENTO  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  pelos
relevantes serviços prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

_____________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.109, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor THIAGO ANDRADE LANA - CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Diploma de Honra ao Mérito" ao
Excelentíssimo Senhor THIAGO ANDRADE LANA - CAPITÃO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  pelos relevantes serviços
prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

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

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

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

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

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

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

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


Ano IV - Edição 319 Pág 2      Araguari, 10 de junho de 2021

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.110, de 8 de junho de 2021.

"Concede o Título de Cidadão Honorário de Araguari ao
Excelentíssimo Senhor THIAGO ANDRADE LANA - CAPITÃO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS."

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

Art. 1º Fica concedido o "Título de Cidadão Honorário de
Araguari" ao Excelentíssimo Senhor THIAGO ANDRADE LANA -
CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, pelos relevantes
serviços prestados ao Município.  

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

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
8 de junho de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira 
Primeiro-Secretário

_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia vinte e cinco 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
presidente da Câmara, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  solicitou ao vice-presidente que fizesse a
chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  a
Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presidente,
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 ao vice-presidente  que
fizesse a leitura da ata da sessão anterior. II- LEITURA DA ATA DA
SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da Câmara,
realizada no dia dezoito de maio de dois mil  e vinte e um.
Prosseguindo,  o  presidente  solicitou  ao  primeiro-secretário,
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL, que fizesse a leitura das
correspondências.  III-  LEITURA  DAS  CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.s
1.091,  1.105,  1.126,  1.151,  1.154,  1.158,  1.160,  1.185,
1.191/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.057, 1.056,
712, 863, 1.169, 1.170, 1.168, 1.166, 866/2021, da Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 1.074, 1.184/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.177, 1.174/2021, do Vereador

Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade; c) n.s 1.062, 1.112, 1.124,
1.155,  1.157,  1.177,  1.181,  1.187/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 1.182, 1.183, 1.067, 1.181, 1.180, 1.179, 554,
975/2021, do Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC;  d)  n.s
977,  1.019,  1.099,  1.130,  1.153/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  318,  984,  1.075,  1.186,  1.190/2021,  da
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC; e) n.s 1.090, 1.093, 1.097,
1.115,  1.174,  1.178,  1.188/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  1.081,  1.082,  1.081,  725,  1.198,  1.191,
1.195/2021, da Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL;
f) n.s 1.057, 1.102, 1.144, 1.171, 1.182/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  647,  818,  893,  1.204,  1.205/2021,  da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; g) n.s 1.123, 1.134, 1.150,
1.159, 1.166, 1.167, 1.172, 1.190, 1.193/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  1.216,  1.217,  1.091,  1.214,  1.208,  1.207,
1.206,  913,  905/2021,  do  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB; h) n.s 989, 1.143, 1.165/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  655,  1.320,  1.221/2021,  do  Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i)  n.s 1.100,
1.116,  1.119,  1.120,  1.143/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  581,  922,  1.119,  1.118,  753/2021,  do
Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos;  j)  n.s  1.145,
1.162, 1.186/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.442,
1.226,  1.229/2021,  do  Vereador  Paulo  César
Pereira/Democratas; k) n.s 1.092, 1.117, 1.163, 1.175/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.130, 1.232, 1.233, 839/2021,
do  Vereador  Renato  de  Almeida/PSC;  l)  n.  1.173/2021,  em
resposta ao requerimento n. 1.239/2021, do Vereador Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota; m) n.s 1.103, 1.108, 1.109, 1.121, 1.129,
1.195/2021, em resposta aos requerimentos n.s 768, 850, 1.038,
1.137, 1.134, 848/2021, do Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade; n) n.s 1.110, 1.125, 1.147, 1.161/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.141, 779, 1.249, 1.139/2021,
do Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; o) n.s 990, 1.095,
1.156,  1.170,  1.189,  1.194/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 611, 1.044, 1.151, 1.146, 854, 852/2021, do
Vereador  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota;  p)  n.s  1.152,
1.169/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  953,
1.154/2021, do Vereador Wellington Resende da Silva/PL; q) n.s
930, 1.075, 1.140/2021, em resposta aos requerimentos n.s 956,
1.162, 614/2021, do Vereador Wilian Marques Postigo/PL; r) n.s
1.096, 1.098, 1.101, 1.104, 1.106, 1.107, 1.111, 1.113, 1.114,
1.118, 1.122, 1.132, 1.133, 1.135, 1.148, 1.164, 1.168, 1.179,
1.180/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.036, 1.092,
723, 962, 1.043, 937, 1.241, 1.114, 1.115, 1.092, 1.010, 543,
1.160, 1.242, 1.331, 1.223, 1.164, 1.238, 1.227/2021, subscritos
por  diversos  vereadores;  s)  n.  1.128/2021,  solicitando  os
documentos comprobatórios de aprovação dos relatórios  de
gestão da Secretaria de Saúde dos anos de dois mil e dezoito e
de dois mil e dezenove, alegando não possuir essa informação,
estando  bloqueada  no  Sistema  DigiSUS;  t)  n.s  1.131  e
1.183/2021, encaminhando os saldos bancários referentes aos
períodos de três a sete e de dez a quatorze de maio do corrente;
u) n. 1.264/2021, encaminhando o projeto de lei complementar
n. 7/2021, que "Institui Programa de Regularização Fundiária -
REURB,  no âmbito  do Município de Araguari,  dando outras
providências";  v) n.  1.265/2021, encaminhando e solicitando
urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.  62/2021,  que
"Substitui o Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia
de Receita, que integra o Anexo II de Metas Fiscais da Lei n.
6.304, de 12 de agosto de 2020, que "Estabelece as diretrizes a
serem  observadas  na  elaboração  da  Lei  Orçamentária  do

Município de Araguari para o exercício de 2021, e dá outras
providências"; w) n. 1.269/2021, encaminhando e solicitando
urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.  63/2021,  que
"Autoriza  a  abertura  de  crédito  especial  para  a  criação  de
dotações no vigente orçamento da FAEC - Fundação Araguarina
de Educação e Cultura, objetivando atender despesas do Fundo
Municipal  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  mediante
anulação total de dotações, no valor de R$371.139,35 (trezentos
e setenta e um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e cinco
centavos)";  x)  n.  1.270/2021,  encaminhando  e  solicitando
urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.  64/2021,  que
"Autoriza  a  abertura  de  crédito  especial  para  a  criação  de
dotações no vigente orçamento da FAEC - Fundação Araguarina
de Educação e Cultura, objetivando atender despesas do Fundo
Municipal  de  Cultura,  mediante  anulação  total/parcial  de
dotações, no valor de R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil
reais)." Na sequência, o presidente comunicou ao plenário que
os Decretos Legislativos n.s 1.096 e 1.097, de 18 de maio de
2021,  foram  publicados  na  edição  n.  316,  do  Diário  Oficial
Eletrônico  do  Legislativo  Municipal.  Com  relação  ao  pedido
constante  do  ofício  n.  1.128/2021,  enviado  pelo  prefeito,
informou  que  o  Poder  Executivo  e  o  gestor  do  SUS,  no
Município, não encaminharam ao Poder Legislativo, os relatórios
detalhados de gestão da saúde, referentes aos quadrimestres de
dois mil e dezoito e de dois mil e dezenove, para cumprimento
do disposto no § 5º, do art. 36, da Lei Complementar Federal n.
141, de 13 de janeiro de 2012. Ofício enviado pelo Vereador
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  justificando  sua  ausência  na
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia onze de maio do
corrente. Então, foi comunicado ao plenário que a Mesa da
Câmara, para os fins do disposto no inciso X, do art. 40, do
Regimento Interno da Câmara, combinado com o § 1° do art. 1º,
da Lei n. 5.806/2016, acatou a justificativa e deferiu o pedido,
considerando  que  o  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
apresentou atestado firmado pelo doutor João Carlos Rodrigues
Morais  (CRM-MG  49.519).  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os
presidentes das comissões permanentes a seguir relacionadas
encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em
tramitação, conforme disposto no art. 79 do Regimento Interno.
A Comissão Permanente de Legislação e Justiça emitiu pareceres
pela aprovação dos projetos de lei: a) n. 39/2021 (Rua João
Bastos  de  Campos)-  neste  parecer,  a  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB  assinou  em  substituição  ao  Vereador
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  (proponente);  b)  n.  48/2021
(acrescenta o anexo V-  Procedimentos Cardiológicos de Alta
Complexidade  à  Lei  n.  6.091/2018);  c)  n.  51/2021
(transformação  e  extinção  de  funções  gratificadas);  d)  n.
54/2021  (Praça  Divino  Eurípedes  Ferreira);  e)  n.  60/2021
(convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais); f) n.
61/2021 (abertura de crédito especial para criação de dotação
no orçamento do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes); g)
projetos de decreto legislativos n.s 15/2021, 16/2021, 29/2021,
30/2021, 31/2021, 32/2021, homenageando respectivamente
Sandra  Santos  Rodrigues,  Guardiões  das  Cachoeiras,  Flávia
Ribeiro de Sousa, Célio Márcio Tameirão Júnior, Wesley Batista
Vieira.  A Comissão Permanente de Serviços Públicos,  Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e  Rural
emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei n.s 39/2021,
48/2021,  51/2021,  54/2021,  60/2021,  61/2021.  A  Comissão
Permanente  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas
emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei n.s 48/2021,
51/2021,  60/2021,  61/2021.  A  Comissão  Permanente  de
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Trânsito  e  Transportes  emitiu  pareceres pela  aprovação  dos
projetos de lei n.s 60/2021, 61/2021. A Comissão Permanente
de Segurança Pública e Defesa do Consumidor emitiu pareceres
pela  aprovação dos projetos de lei  n.  60/2021,  61/2021.  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 15/2021, 16/2021, 29/2021,
30/2021,  31/2021,  32/2021;  nos  pareceres  aos  projetos  de
decreto legislativo n.s 15/2021 e 29/2021,  o Vereador Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota  assinou  em substituição  ao  Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC (proponente), que pelo mesmo
motivo  foi  substituído  no  parecer  ao  projeto  de  decreto
legislativo n. 30/2021, pelo Vereador Renato de Almeida/PSC. V-
APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito,  por
meio  dos  requerimentos:  1)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade: a) n. 1.785/2021- que a Superintendência
de Água e Esgoto - SAE realize serviços de recuperação asfáltica
em frente ao número 311 da Rua Candeias, cruzamento com a
Rua dos Ipês, Bairro São Sebastião, pois realizou obras no local,
há mais de vinte e um dias,  deixando buracos na via; b) n.
1.786/2021- que a Superintendência de Água e Esgoto - SAE
realize  serviços  de  recomposição  no  calçamento  do  imóvel
número 281 da Rua Engenheiro Bethou, Bairro Santiago, pois
realizou  obras  no  local,  há  mais  de  dois  meses,  deixando
danificado o calçamento; c) n. 1.787/2021- realização de reparos
para conter o vazamento de água na projeção da Rua Dona Célia
Teresinha  Pereira,  cruzamento  com  a  Rua  Nivaldo  Alves  de
Sousa,  em  frente  a  caixa  d'água  no  Bairro  Paraíso;  d)  n.
1.789/2021- instalação de lixeiras específicas para receber os
lixos  hospitalares  das  unidades  de  saúde  do  Município
(Unidades Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da
Família), em especial, na Unidade Básica de Saúde do Bairro
Paraíso; ressaltou o proponente, que os sacos de lixo, ao serem
colocados  do  lado  de  fora  das  unidades,  são  rasgados  por
animais, espalhando os resíduos na região; e) n. 1.790/2021-
que  informe  onde  foram  instalados  os  dez  consultórios
odontológicos adquiridos na gestão anterior, lembrando que a
população,  constantemente,  pleiteia  por  mais  pontos  de
atendimento odontológico, principalmente na zona rural; f) n.
1.791/2021- encaminhando para análise, anteprojeto de lei que
versa sobre alterações no prazo de cobrança do estacionamento
rotativo  remunerado  -  zona  azul;  2)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.788/2021- aquisição de cascalho para ser usado nas obras de
melhorias das estradas rurais do Município; 3) Clayton Francisco
Brazão/PSC: a) n. 1.792/2021- que interceda junto a LD Celulose,
visando  a  realização  de  manutenção  em  alguns  pontos  da
rodovia MGL-748, sentido Indianópolis, quilômetro 24, entre o
Distrito  de  Contenda  e  a  Cidade  de  Araguari;  esclareceu  o
proponente que, antes das obras, a pista tinha onze metros de
largura  e,  atualmente,  em  alguns  pontos,  conta  com
aproximadamente três metros; b) n. 1.794/2021- extensão de
rede  de  energia  elétrica  na  Avenida  das  Madeiras,  na  Rua
Lourdes Rodrigues da Cunha até a Rua Otacílio Pinto de Oliveira,
Rua Hélio Francisco, no fim da Avenida Nossa Senhora da Penha,
Rua Antônio Netinho e Rua João Pio Teixeira; c) n. 1.795/2021-
esclarecimentos sobre o valor de duzentos e cinquenta e quatro
mil reais que a empresa estaria cobrando pela construção de
dois  pontos  de ônibus  do transporte  coletivo  urbano;  d)  n.

1.796/2021- que interceda junto a Eco050, visando obter ajuda
para  o  combate  à  Covid-19;  vacinação  dos  funcionários  da
empresa contra a doença; e) n. 1.797/2021- pintura e reforma
do  Centro  Educacional  Municipal  José  Inácio  (Contenda);
construção de uma quadra de esportes no Residencial Portal dos
Ipês; f) n. 1.798/2021- construção de uma quadra de esportes
no Residencial Portal dos Ipês; construção de quadras de peteca
nos  Bairros  Novo  Horizonte,  Milenium,  dos  Bosques,  Santa
Helena, Vieno, Gutierrez, Brasília, São Sebastião e Ouro Verde, e
nos Residenciais Bela Suíça I, II e III, Monte Moriá, Madri, Alan
Kardec,  Alvorada,  Cidade  Nova  e  Jardim  Interlagos;  g)  n.
1.904/2021- cópia do contrato assinado com a Fundação de
Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - FAEPU, no valor
de cinco milhões de reais, por seis meses; que informe quantos
funcionários serão contratados e quanto o Município estaria
economizando com a contratação; h) n. 1.800/2021- cópia dos
documentos  referentes  ao  valor  gasto  com  os  kits  de
alimentação  entregues  aos  alunos  dos  Centros  Educacionais
Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil; 4)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota:  a)  n.  1.793/2021-  que  interceda  junto  aos
deputados estadual Raul José de Belém e federal José Vítor de
Resende  Aguiar,  visando  a  apresentação  de  emenda
parlamentar  para a  aquisição de viaturas para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 5) Clayton Francisco
Brazão/PSC,  Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a)  n.  1.799/2021-
revisão do plano de cargos e salários para concessão de reajuste
salarial  aos  coveiros;  6)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
1.801/2021- implantação de travessia elevada de pedestres nas
proximidades do número 320 da Avenida Senador Melo Viana,
Bairro Goiás, pois mesmo existindo semáforo próximo ao local,
os  veículos  não  reduzem  a  velocidade;  b)  n.  1.802/2021-
implantação  de  uma  travessia  elevada  de  pedestres  nas
proximidades  do  número  1.355  da  Rua  Joaquim  Barbosa
(próximo ao Posto ALE), Bairro Amorim; segundo a proponente,
os  veículos  trafegam  em  alta  velocidade,  ocorrendo
atropelamentos de crianças e de animais; c)  n.  1.803/2021-
utilização  da  área  situada  ao  fundo  da  sede  da  Prefeitura
Municipal, nas proximidades da Secretaria Municipal de Obras,
para  colocação  dos  animais  de  grande  porte  do  Curral
Municipal, até a definição de um local adequado e seguro, tendo
em vista que já ocorreram cinco arrombamentos, no corrente
ano, com roubo dos animais que estavam no local; segundo a
proponente, uma opção seria a realização de reparos no Curral
Municipal, passando arame cercando algumas lâmpadas, capina
do mato alto, colocação de cochos de água e comida; d) n.
1.804/2021-  realização  de  reparo  na  rampa  do  caminhão
utilizado para a apreensão dos animais de grande porte, sendo
necessário um barranco para entrada e saída, e recolocação do
pino com dobradiça mais abaixo de onde ele se encontra; e) n.
1.805/2021- que informe se o Município estaria  emitindo a
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro
Autista (Ciptea), em cumprimento a Lei Federal n. 13.977, de 8
de janeiro de 2020, que visa garantir atenção integral, pronto
atendimento e prioridade no acesso aos serviços públicos e
privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência
social; se negativa a resposta, que informe o planejamento e
tempo  para  implementação;  7)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.806/2021- que o Município
de Araguari não adote a municipalização das escolas estaduais,
conforme sugere o projeto "Mãos Dadas", apresentado pelo

governo de Minas  Gerais,  que deverá  causar  um déficit  no
financiamento  das  séries  iniciais  do  ensino  fundamental,
impactando na qualidade, segundo o economista e coordenador
técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos  de  Minas  Gerais  (Dieese-MG),  Diego  de
Oliveira; as principais questões levantadas foram a qualidade do
ensino e os cargos dos professores, podendo os efetivos serem
reconduzidos a outros cargos que não os do concurso, e os
designados  deverão  aguardar  por  vaga  no  próximo  ano;
ressaltaram  os  proponentes,  que  o  Município  não  teria
condições  de  acolher  os  alunos  estruturados  nas  escolas
estaduais,  devido  à  grande  demanda na  rede municipal;  8)
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 1.807/2021- que seja
disponibilizado um ônibus ou uma van para o transporte dos
alunos  universitários  e  dos  matriculados  na  Educação  para
Jovens e Adultos - EJA, que residem na região da Contenda,
possibilitando o prosseguimento nos estudos; b) n. 1.809/2021-
que  informe  os  recursos  que  já  estariam  disponíveis  para
construir e equipar a Unidade Básica de Saúde da Família do
Portal dos Ipês I e II, discriminando a fonte de origem, data de
pagamento e valor repassado, cronograma da obra e previsão
de entrega, tramitação do processo; que informe se existe algum
risco  de  perder  os  recursos  e  encaminhe  cópia  da
documentação  referente  a  unidade;  c)  n.  1.810/2021-
implantação de um Plano Municipal de Arborização, elaborado
por  profissional  habilitado  (com  ART),  com  a  finalidade  de
conservar a paisagem urbana, diminuir os impactos negativos da
urbanização, favorecer o equilíbrio homem-natureza e valorizar
ainda mais o meio urbano; sugere a busca por parcerias junto
aos órgãos ambientais e ao Ministério Público, caso o Município
não  disponha  de  recursos;  d)  n.  1.811/2021-  instalação  de
semáforos de pedestre em todos os semáforos para veículos
existentes  na  cidade;  e)  n.  1.812/2021-  cópia  do  processo
licitatório, do projeto arquitetônico e do contrato firmado com a
empresa Teleco Engenharia,  responsável  pela construção  do
novo prédio da Farmácia Municipal; que informe os critérios e a
legalidade da escolha da área para execução da obra, quando
será concluída, com a Farmácia em funcionamento, e se existe
previsão de execução de serviços para garantir a acessibilidade
nas novas instalações; 9) Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 1.808/2021- que a Rua Maria
Borella Pellegrini, que interliga os Bairros Millenium e Gutierrez,
seja contemplada com calçamento e limpeza, pois o mato e
entulho estariam impedindo que os moradores transitem com
segurança;  10)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  a)  n.  1.813/2021-  inclusão  das  pessoas  com
Transtorno do Espectro Autista no grupo prioritário de vacinação
contra a Covid-19, assim como os pais ou responsáveis e os
profissionais que, diariamente, atuam no cuidado/atendimento
dessas  pessoas;  11)  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.
1.814/2021- cópia do processo de terceirização do Hospital de
Campanha,  informando  o  valor  que  será  repassado,
mensalmente, a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de
Uberlândia - FAEPU, nome dos servidores admitidos,  contrato
de  trabalho  e  suas  cláusulas;  conforme  informações,  a
terceirização  busca  concretizar  assistência  com  cuidados
mínimos e intermediários, proporcionando melhor atendimento
aos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  no
enfrentamento da Covid-19, oferecendo serviços de saúde de
qualidade com instrumentalização de vinte e cinco leitos; b) n.
1.815/2021- que informe o valor depositado em conta específica
para Custeio de Iluminação Pública,  até quinze de maio do
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corrente ano, esclarecendo se já foi efetuado planejamento para
aplicação do recurso ou executadas as obras,  encaminhando
cópia  de  documentos  pertinentes;  c)  n.  1.816/2021-  que
informe o valor arrecadado com o estacionamento rotativo, nos
primeiros quatro meses do corrente ano, encaminhando cópia
dos extratos da conta específica; informações sobre a existência
de  planejamento,  pela  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,
Transportes e Mobilidade Urbana, para a aplicação das receitas
orçamentárias  em  redutores  de  velocidade,  placas  com  os
nomes  das  ruas  e  Código  de  Endereçamento  Postal  -  CEP,
encaminhando cópia, se afirmativa a resposta; d) n. 1.817/2021-
disponibilização da vacina contra a Covid-19 para os guardas do
Albergue  Municipal,  que  diariamente  atendem  pessoas  em
situação de rua e migrantes, sendo que um servidor veio a óbito
pela doença; e) n. 1.818/2021- extensão da rede de iluminação
pública na Avenida das Madeiras, Bairro São Sebastião, com a
instalação de postes e luminárias; f) n. 1.819/2021- instalação de
lâmpadas de LED nas Ruas Goiandira, Pires do Rio, Anhanguera,
Carlos Ramiro, José Carlos, Luiz Carlos,  Carmo do Paranaíba,
Patos  de  Minas,  Patrocínio,  Monte  Carmelo  e  Abadia  dos
Dourados, no Bairro Santiago; g) n. 1.820/2021- patrolamento e
cascalhamento  das  estradas  rurais  na  região  do  Pontilhão
Ferroviário, Viveiro Japonês, ARPASA e por toda extensão do
Desamparo,  iniciando no  Loteamento  Residencial  Solar  Park
Bela  Vista  até  a  BR-050;  h)  n.  1.821/2021-  realização  de
asfaltamento para fechamento da vala em frente aos números
380 e 434 da Rua Dona Cesária, Bairro Goiás; i) n. 1.822/2021-
encaminhando  para  análise,  anteprojeto  de  lei  dando  a
denominação  de  Manuel  Nasciutti ao  Distrito  Industrial  de
Araguari; 12) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 1.823/2021-
limpeza do calçamento da quadra situada entre as Ruas Nader
Cury, Padre Lafaiete, Doutor Alberto Moreira e Avenida Coronel
Theodolino  Pereira  de  Araújo;  b)  n.  1.825/2021-  sanitização
contra a Covid-19, dos ônibus do transporte coletivo urbano e
semiurbano, pelo menos duas vezes ao dia; c) n. 1.826/2021-
ligação da rede de esgoto na Rua Jacarandá das Araras, Bairro
São  Sebastião;  d)  n.  1.828/2021-  relação  atualizada  dos
logradouros  na  cidade  e  nos  distritos;  e)  n.  1.829/2021-
instalação de um posto veterinário municipal para atendimento
de  animais,  de  maneira  acessível  para  a  população;  f)  n.
1.830/2021- que informe os valores destinados pelos governos
federal e estadual para o combate à Covid-19, desde o início da
pandemia,  e  como  os  recursos  estariam  sendo  investidos,
especificando  os  serviços  contratados  e  equipamentos
adquiridos; g) n. 1.833/2021- instalação de lâmpadas de LED na
Rua Ipameri, Bairro Santiago; 13) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
1.832/2021- reforma e revitalização da quadra de esportes no
Distrito  de  Piracaíba;  14)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende da Silva/PL:
a) n. 1.824/2021- informações sobre o andamento do processo
de instalação do poço artesiano no povoado de Porto Barreiro,
uma vez que os moradores estariam preocupados com o grande
período de falta de água; 15) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
1.827/2021-  instalação  de  câmeras  de  monitoramento  de
imagens e intensificação de rondas noturnas nos cemitérios do
Município; 16) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos:
a) n. 1.834/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica e
instalação  de  um  redutor  de  velocidade  na  Rua  Quinze-A,
Residencial  Bela  Suíça  I;  b)  n.  1.835/2021-  instalação  de
lâmpadas de LED nos logradouros do Residencial Vila Olímpica;

c) n.  1.836/2021- construção de área de entretenimento no
Loteamento  Cidade  Nova,  com quadra  de peteca  e  espaço
destinado a roda de capoeira; d) n.  1.837/2021- limpeza na
Praça Prefeito Elmiro Barbosa,  com retirada dos galhos que
estariam obstruindo a passagem, instalação de lâmpadas de
LED, e manutenção no parque infantil (parquinho) e nos bancos;
e)  n.  1.838/2021-  manutenção  urgente  nos  postes  de
iluminação (lâmpadas queimadas) em frente ao Cemitério Bom
Jesus,  pois  estariam  ocorrendo  sepultamentos  à  noite;  17)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.  1.841/2021-
instalação  de  tampas  nas  pequenas  caixas  de  alvenaria
existentes  na  Praça  Vereador  Pedro  Antônio  Chagas,  que
estariam sendo utilizadas para o descarte de lixo, causando mau
cheiro e o aparecimento de moscas; b) n. 1.842/2021- instalação
de travessia elevada ou de redutor de velocidade nas pistas no
entorno da Praça Vereador Pedro Antônio Chagas, e reforçando
as sinalizações de trânsito, pois o local seria frequentado por
moradores, inclusive por pessoas idosas que utilizam a academia
ao  ar  livre;  c)  n.  1.843/2021-  instalação  de  uma  passarela
elevada em frente ao número 425 da Avenida Minas Gerais-
Igreja Assembleia de Deus Madureira; d) n. 1.844/2021- cópia
da licença concedida a LD Celulose, assim como do Relatório de
Impacto Ambiental, visando demonstrar tecnicamente que os
efluentes a serem gerados não trarão riscos para o corpo hídrico
ou  para  a  comunidade;  esclareceu  o  proponente,  que  o
processo industrial e o tratamento dos efluentes serão lançados
a dezesseis quilômetros do ponto de captação de água para
consumo  local,  sendo  reconhecidos  como  seguros  por
autoridades internacionais,  estando sendo utilizada a melhor
tecnologia  disponível  atualmente  no  mundo,  atendendo  e
superando todos os parâmetros legais vigentes; 18) Paulo César
Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.845/2021-
realização de estudo para instalação de radares, redutores de
velocidade  e/ou  passarelas  elevadas  ao  longo  da  Avenida
Coronel  Belchior  de  Godoy,  continuação  da  Avenida  Mato
Grosso, devido ao aumento no número de acidentes; 19) Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 1.846/2021- revitalização das entradas
e saídas da cidade, em situação de abandono, sendo necessário
criar  atrativos  para  mostrar  as  belezas  do  Município;  b)  n.
1.847/2021- que a mudança de mão de direção em ruas e a
proibição  de  estacionamento,  sejam  comunicadas  com
antecedência, inclusive com consulta aos moradores atingidos;
segundo  o  proponente,  os  moradores  da  Rua  Benjamim
Constant, Bairro Miranda, estariam indignados com a proibição
de estacionamento de um dos lados da via, sem consulta prévia;
c) n. 1.848/2021- realização de reparos em frente ao número
873 da Rua Pedro Nasciutti, porque realizaram obras e deixaram
um enorme buraco no local; recapeamento de toda a via; d) n.
1.849/2021- que seja regularizado o Código de Endereçamento
Postal - CEP na Rua Publicitário Pedro Alcântara Lopes Resende,
no Loteamento Residencial  Cidade Nova, Bairro Ouro Verde,
considerando  que  o  atual  remete  ao  Bairro  Paraíso;  e)  n.
1.850/2021-  que  os  estagiários  da  Secretaria  Municipal  de
Esportes  e  da  Juventude,  possam  estar  atuando  nos  locais
utilizados  para  caminhada,  nas  academias  ao  livre,  nas
proximidades do ginásio poliesportivo e das repartições públicas,
incentivando a prática de esportes, com alongamentos, ginástica
laboral, etc., nas segundas-feiras, dia em que não trabalham no
completo  aquático  do  Araguari  Tênis  Clube;  20)  Renato  de
Almeida/PSC:  a)  n.  1.851/2021- instalação de placas  R-9 na
Avenida Miguel Canut esquina com a Avenida Brasil, no Bairro
de  Fátima,  proibindo  a  circulação  de  carretas  em  locais  e

horários  estabelecidos  pela  sinalização;  b)  n.  1.852/2021-
limpeza  do  terreno  de  responsabilidade  do  poder  público,
situado no fundo da Secretaria Municipal de Obras e ao lado do
número 493 da Avenida Coronel Belchior de Godoi, Bairro Goiás;
c)  n.  1.853/2021-  instalação  de  redutores  de  velocidade  e
pintura  estratigráfica  na  Avenida  Laís  Katharine  Lopes,  no
Loteamento Portal dos Ipês I; d) n. 1.855/2021- recapeamento
da Rua Doutor Roberto Santos Laureano, Bairro Independência,
uma vez que o serviço teria sido executado apenas em parte da
via; 21) Renato de Almeida/PSC, Wilian Marques Postigo/PL: a)
n. 1.854/2021- realização de manutenção na estrada rural na
entrada das seringueiras, às margens da MG-414, de acesso a
estrada rural Londrina, região produtora de leite, café e outros,
necessitando escoar a produção diariamente; 22) Eunice Maria
Mendes/PSB, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.856/2021-
pavimentação asfáltica e implantação de saneamento básico
(redes  elétrica,  de  água,  de  esgoto  -  estação  elevatória  de
esgoto) na Rua Eduardo Barbosa de Souza (Bairro Santiago) e na
Rua  Goiás  (Bairro  Independência);  b)  n.  1.857/2021-
informações  sobre  o  não  fornecimento  de  materiais  para
curativos, de medicamentos para dor, de uso contínuo, e a falta
de pomada Colagenase na Unidade Básica de Saúde de Santa
Luzia,  no Distrito  de Piracaíba,  comprometendo a saúde da
população; c) n. 1.859/2021- instalação de lâmpadas de LED na
Rua Rio Grande do Sul (Bairro Santa Terezinha) e na Rua Natal
Mujalli  (Bairro  Santa  Helena);  23)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 1.858/2021- implantação de mão única
na Rua Pastor Realino Vieira Guimarães, Bairro Goiás; 24) Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian
Marques Postigo/PL:  a)  n.  1.860/2021-  que seja  abolida  ou
reduzida  a  média  de  sessenta  pontos  estabelecida  para  a
classificação dos candidatos que realizaram a prova do processo
seletivo  simplificado  n.  001/2021,  edital  de  dezessete  de
fevereiro do corrente, devido ao baixo índice de candidatos que
atingiram a meta, aplicando de maneira decrescente o total de
pontos obtidos e os demais critérios; 25) Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade: a) n. 1.861/2021- construção de quadra de
peteca  na  praça  do  Residencial  Canaã;  b)  n.  1.862/2021-
designação  de  um  servidor  público  para  separar  de  forma
adequada, no Hospital de Campanha, os pacientes com suspeita
de Covid-19 dos acompanhantes; c) n. 1.864/2021- construção
de calçadas, banheiros e cabines de rádio para a imprensa, nos
Centros Esportivos de Apoio Comunitário - CESACs II, III e IV; 26)
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL: a) n. 1.863/2021- construção de calçadas no local
onde  funciona  o  Hospital  de  Campanha  e  o  Serviço  de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, assim como realização
de limpeza no local;  27) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
1.867/2021-  aplicação  da  vacina  contra  a  Covid-19  nos
conselheiros  tutelares;  b)  n.  1.868/2021-  pagamento  do
adicional  de  zona rural  aos motoristas  lotados  no Conselho
Tutelar  que  trabalham  no  referido  setor;  c)  n.  1.869/2021-
aumento do número de agentes comunitários de saúde para
trabalharem na Unidade Básica de Saúde da Família do Bairro
Paraíso, para acompanhamento mais adequado da população;
d) n. 1.870/2021- instalação de academia ao ar livre e de parque
infantil (parquinho) na Praça Padre Eduardo Jordi, em frente ao
Cemitério Bom Jesus; e) n. 1.871/2021- pleiteando benfeitorias
para  o  Residencial  Alvorada,  Bairro  Ouro  Verde-  pintura
estratigráfica;  notificação  dos  proprietários  para  efetuarem
limpeza nos terrenos baldios; construção de Unidade Básica de
Saúde; instalação de academia ao ar livre e de parque infantil
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(parquinho);  instalação de lâmpadas de LED na Rua Braídes
Antônio da Cunha; f) n. 1.872/2021- alteração da Lei n. 6.113, de
7 de novembro de 2018, que dispõe sobre a criação de cargos
públicos  e  promove  alteração  na  estrutura  da  Secretaria
Municipal de Fazenda, suprimindo o § 2º e dando a seguinte
redação ao caput e ao § 1º do art. 17- "Art. 17. Os servidores
celetistas serão enquadrados na reestruturação das respectivas
carreiras,  mesmo  que  não  façam  a  adesão  ao  Regime
Estatutário.  §  1º  Os  servidores  das  carreiras  de  agente  de
fiscalização e de fiscal tributário terão direito ao novo padrão de
vencimentos  e  ao  reajuste  progressivo  previsto  no  art.  16,
incisos I, II e III, desta Lei, mesmo que não façam a adesão ao
Regime Estatutário, na forma da Lei Complementar n. 117, de 28
de outubro de 2015"; g) n.  1.873/2021- cadastramento dos
profissionais da educação para a vacinação contra a Covid-19; h)
n. 1.874/2021- informações sobre o arrombamento de túmulos
no Cemitério Bom Jesus,  no dia vinte de maio do corrente,
especificando  se  foi  aberto  processo  administrativo;  i)  n.
1.875/2021- recomposição salarial dos índices inflacionários dos
servidores públicos municipais, em nove vírgula três por cento;
28)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 1.876/2021- que verifique a falta de um
médico  neurologista  para  atender  na  Policlínica;  29)  Eunice
Maria Mendes/PSB, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n.
1.877/2021- instalação de redutor de velocidade na Avenida
Vereador  João  Veloso de Araújo,  próximo a  Escola Estadual
Padre Damião, pois seriam recorrentes os acidentes no setor;
30)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  1.878/2021-
instalação  de  iluminação  e  asfaltamento  da  Travessa
Indianópolis, Bairro Santiago; b) n. 1.879/2021- instalação de
academia  ao  ar  livre  e  de  quadra  de  peteca  na  Rua  "H",
Loteamento Residencial Monte Moriá; 31) Denise Cristina Lima
de  Andrade/PL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
1.880/2021- que solicite ao DMAE - Departamento Municipal de
Água e Esgoto de Uberlândia, relatório de cada indústria que
joga efluentes no Rio Araguari; destacaram os proponentes, que
seriam recorrentes as reclamações do citado município sobre os
efluentes da LD Celulose; 32) Wellington Resende da Silva/PL: a)
n.  1.881/2021-  notificação  do  proprietário  para  efetuar  a
limpeza no terreno situado ao lado do número 192 da Rua Luiz
Mauro  Alves,  Loteamento  Residencial  Bela  Suíça  II,  Bairro
Brasília, esquina com a Rua dos Bombeiros, no Residencial Bela
Suíça I, Bairro de Fátima; b) n. 1.882/2021- recapeamento da
Rua Domingos Dorázio e limpeza das bocas de lobo (bueiros) no
Loteamento Jardim Interlagos; c) n. 1.883/2021- ligação da rede
de água nas Ruas dos Emboabas e Guaianazes, no Bairro Maria
Eugênia; d) n. 1.884/2021- instalação de rede elétrica nas Ruas
dos Emboabas e Guaianazes,  no Bairro Maria Eugênia; e) n.
1.885/2021- instalação de semáforo na Avenida Mato Grosso
cruzamento com a Rua Doutor Cyro Palmerston, Bairro Santa
Terezinha,  por  serem  constantes  os  acidentes  no  local;  33)
Eunice Maria Mendes/PSB, Wellington Resende da Silva/PL: a) n.
1.887/2021- revitalização da Praça do Rosário, com estudo sobre
as condições das árvores e reforma do parque infantil; b) n.
1.888/2021-  notificação  dos  proprietários  para  efetuarem  a
limpeza nos terrenos do Loteamento Residencial Jardim Milani;
34) Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.890/2021- extensão de
rede elétrica na Avenida Paraná, Bairro Goiás parte alta; b) n.
1.891/2021- conclusão do serviço de instalação de lâmpadas de
LED na Rua Modesto Borela, Bairro Milenium; c) n. 1.892/2021-
instalação de placas de sinalização e de redutores de velocidade
na Rua Saturnino A. Pereira, na Comunidade de Ararapira, por

causa do trânsito de veículos em alta velocidade, com risco para
os  moradores;  35)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.
1.893/2021- cópia dos contratos sobre a prestação de serviços
por  empresas  terceirizadas;  b)  n.  1.894/2021-  instalação  de
redutor de velocidade próximo ao número 670 da Rua Rio de
Janeiro,  Bairro Amorim; c) n.  1.895/2021- troca imediata do
poste (risco de queda) localizado na Rua João Rodrigues da
Cunha, Bairro Miranda; d) n. 1.899/2021- que informe o motivo
da  não  realização  de  exames  de  eletrocardiograma,
considerando que o contrato com a clínica foi publicado no dia
primeiro de maio do corrente; e) n. 1.900/2021- notificação das
empresas  fornecedoras  de  oxigênio  domiciliar  para  que
cumpram o prazo de quarenta e oito horas para a instalação; f)
n. 1.901/2021- contratação de médico clínico geral para atender
na  Unidade  Básica  de  Saúde  Amorim,  no  "Horário  do
Trabalhador"; g) n. 1.902/2021- construção de calçamento nas
laterais da Praça Valquíria Carvalho Araújo, Bairro Milenium; h)
n. 1.903/2021- instalação de academia ao ar livre na Praça
Valquíria Carvalho Araújo, Bairro Milenium. O Vereador Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB  solicitou  ao  presidente  da  Câmara
Municipal  (requerimento  n.  1.831/2021),  a  realização  de
audiência pública no dia vinte e sete de maio do corrente, às
dezessete horas, para discutir o processo de municipalização do
ensino de primeiro ao quinto anos. As Vereadoras Débora de
Sousa Dau/PSC,  Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Eunice
Maria  Mendes/PSB,  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  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o
requerimento n. 1.839/2021, contendo número regimental de
assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regimentais,
para  discussão  e  votação  do  projeto  de  lei  n.  61/2021.  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,
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,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o
requerimento n. 1.840/2021, contendo número regimental de
assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regimentais,
para  discussão  e  votação  do  projeto  de  lei  n.  60/2021.  O
Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade solicitou
o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.865/2021) à
família  de João Batista Pereira Dias.  A Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL e
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  apresentaram  moção  (n.
39/2021) de aplauso a Malk Mauad e Túlio Rodrigues da Cunha,
eleitos  respectivamente  presidente  e  vice-presidente  do
Sindicato Rural de Araguari, extensivo aos demais membros da
diretoria.  O  Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos
apresentou  o  projeto  de  lei  n.  65/2021,  que  "Modifica  a
denominação da Rua Quatorze do Solar Park Bela Vista, Bairro
Milenium, para Rua Ivan Marques Cardoso"- com apoio das
Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  e  dos  Vereadores  Paulo  César  Pereira/DEM,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL. O Vereador Sebastião Joaquim

Vieira/PSL  apresentou  as  seguintes  proposições:  a)
requerimento n. 1.866/2021, solicitando o envio de ofício de
pêsames  à  família  de  Eduney  Rodrigues;  b)  substitutivo  ao
projeto de lei n. 55/2021, que "Dá a denominação de Praça
Ivanise  Costa  dos  Reis  a  Área  Verde  Dois,  localizada  no
Loteamento Residencial Vila Olímpica, Bairro São Sebastião"; c)
substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.  56/2021,  que  "Dá  a
denominação de Praça Berveli Cunha Monteiro a Área Verde
Cinco, localizada no Loteamento Residencial Vila Olímpica, Bairro
São Sebastião"; d) moção (n. 40/2021) de aplauso aos servidores
da  Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Ação  Social,  pela
realização  da  campanha  "Maio  Laranja"  de  combate  à
exploração e abuso de crianças e adolescentes; e) moção (n.
41/2021)  de  aplauso  a  assessora  de  comunicação  da
Superintendência de Água e Esgoto, Flávia Ribeiro de Sousa,
pelos  relevantes  serviços  prestados.  O  Vereador  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL também fez a retirada dos projetos: a) 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" (denominação dada a Rua "R", no citado
residencial); b) 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" (já agraciado com o título). O Vereador
Wellington Resende da Silva/PL solicitou o envio de ofício de
pêsames (requerimento n. 1.886/2021) à família de Mstislaw
Muniz Slywitch. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os
Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e
Wilian Marques Postigo/PL,  solicitaram o envio de ofício de
pêsames (requerimento n. 1.889/2021) à família de Luiz Cláudio
de  Miranda.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB
apresentou  as  seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
1.896/2021, solicitando o envio de ofício de pêsames à família
de  Sandra  de  Fátima Dias;  b)  requerimento  n.  1.897/2021,
solicitando o  envio de ofício de pêsames  à  família  de José
Fernando Dias da Silva; c)  moção (n. 42/2021) de apoio ao
projeto de lei n. 2.564/2020, de autoria do senador Fabiano
Contarato, instituindo o piso salarial nacional do enfermeiro, do
técnico  de  enfermagem,  do  auxiliar  de  enfermagem  e  da
parteira,  destacando  os  relevantes  serviços  prestados  pelos
profissionais, que colocam em risco a própria saúde para salvar
vidas. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador
Paulo  César  Pereira/DEM  solicitaram  o  envio  de  ofício  de
pêsames (requerimento n. 1.898/2021) à família de Antônio de
Ávila Rodrigues. A Mesa da Câmara, composta pelos Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presidente,
Rodrigo  Costa  Ferreira/  Patriota  -  vice-presidente,  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL  -  primeiro-secretário,  e  pela  Vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC - segunda-secretária, apresentou o
projeto de lei complementar n. 8/2021, que "Altera a redação
do § 3º do art. 59-B, da Lei Complementar n. 62, de 30 de
setembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de Carreiras dos
Servidores da Câmara Municipal de Araguari, acrescentado pela
Lei Complementar n. 179, de 16 de março de 2021." O Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou o projeto de decreto
legislativo n. 40/2021, que "Concede o Diploma de Honra ao
Mérito  a  Excelentíssima  Senhora  Juliana  Soares  Barros."  A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL efetuaram a retirada do projeto de decreto
legislativo n. 39/2021, e reapresentaram a matéria por meio do
projeto  de  decreto  legislativo  n.  41/2021,  que  "Concede  o
Diploma de Honra ao Mérito às Assistentes Sociais da Secretaria
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Municipal  do  Trabalho  e  Ação  Social."  O  Vereador  Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos apresentou o projeto de decreto
legislativo n. 42/2021, que "Concede o Diploma de Honra ao
Mérito ao Excelentíssimo Senhor Lael Cristiano de Melo." Os
requerimentos n.s 1.838 e 1.840/2020 foram aprovados por
dezesseis  votos.  VI-  ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se
inscritos 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
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 Joaquim Vieira/PSL, e a Vereadora
Ana Lúcia  Rodrigues Prado/PSB,  que dispensaram  o  uso  da
palavra como medida de proteção contra o coronavírus. 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 substitutivo ao
projeto de lei  n.  38/2021, de autoria do Vereador  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, foram aprovados por dezesseis votos: a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação,
Política  Urbana  e  Rural;  b)  substitutivo ao  projeto de lei  n.
38/2021 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 esse na Proposição de Lei n. 26, de 25 de maio de
2021,  que  "Modifica  a  denominação  da  Área  Verde  Três,
localizada no Loteamento Jardim Botânico, Bairro dos Bosques,
para Praça Jorge Cury." Nos termos do inciso II, do § 2º, do art.
202, do Regimento Interno, ficou prejudicada a discussão do
texto  original  do  projeto  de  lei  n.  38/2021,  em  virtude  da
aprovação  do  substitutivo.  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
50/2021,  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,  favoráveis  ao  projeto  e
contrários a emenda número um; b) emenda número um (1), de
autoria da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; c) projeto de
lei n. 50/2021 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 esse na Proposição de Lei n. 27, de 25 de maio de
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." Em votação o projeto de lei
n.  58/2021,  de  autoria  do  Executivo,  foram  aprovados  por

dezesseis votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de
Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,
Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, de Saúde e Assistência Social;
b)  projeto  de  lei  n.  58/2021  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  esse  na
Proposição de Lei n. 28, de 25 de maio de 2021, que "Estabelece
o valor da consulta para aos médicos psiquiatras, contratados
mediante processo de credenciamento para atuarem na Saúde
Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS" (no valor
de sessenta reais). Nesse momento, ausentou-se do plenário o
Vereador Renato de Almeida/PSC. Em votação o projeto de lei n.
60/2021, de autoria do Executivo, foram aprovados por quinze
votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e
Justiça,  de Serviços Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas,  de Trânsito e Transportes,  de Segurança
Pública e Defesa do Consumidor; b) projeto de lei n. 60/2021 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 esse na Proposição de Lei n. 29, de 25 de maio de
2021, que "Autoriza o Município de Araguari a celebrar convênio
com o Estado de Minas Gerais, este através da Polícia Militar,
dando  outras  providências"  (racionalização  dos  custos  e
aprimoramento da operacionalidade das ações administrativas e
operacionais  de  polícia  para  fiscalização  de  trânsito  urbano;
promoção e execução das atribuições previstas na legislação
vigente de trânsito). Em votação o projeto de lei n. 61/2021, de
autoria  do Executivo,  foram  aprovados por  quinze votos:  a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação,
Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, de Trânsito e Transportes, de Segurança Pública e Defesa
do Consumidor; b) projeto de lei n. 61/2021 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 esse
na  Proposição  de Lei  n.  30,  de  25  de  maio  de 2021,  que
"Autoriza  a  abertura  de  crédito  especial  para  a  criação  de
dotação no vigente orçamento, objetivando atender despesas
do FMTT - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes, mediante
anulação  parcial  de  dotações,  no  valor  de  R$  224.000,00
(duzentos e vinte e quatro mil reais)." Concluída a votação do
supracitado  projeto,  o  Vereador  Renato  de  Almeida/PSC
retornou ao plenário. 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
dezoito de maio de dois mil  e vinte e um. X- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por dezesseis
votos: a) requerimentos n.s 1.785, 1.786, 1.788, 1.789, 1.790,
1.791, 1.792, 1.793, 1.794, 1.795, 1.796, 1.797, 1.798 (exceto o
pedido sobre os  Bairros  Milenium,  Santa Helena,  Brasília,  e
Residenciais Bela Suíça I, Cidade Nova, já formulados por meio
dos requerimentos n.s 1.248, 1.260, 946, 1.748, 1.765/2021),
1.799, 1.800, 1.801, 1.802, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807,
1.808 (exceto o pedido referente a calçamento, já formulado por
meio do requerimento n. 166/2021), 1.809, 1.810, 1.811, 1.812,
1.813, 1.814, 1.815, 1.816, 1.817, 1.819 (exceto o pedido sobre a
Rua José Carlos, já formulados por meio do requerimento n.

1.429/2021),  1.820, 1.821,  1.822,  1.824, 1.825,  1.826, 1.827
(exceto o pedido sobre câmeras,  já  formulado por meio do
requerimento n. 380/2021), 1.828, 1.829, 1.830, 1.831, 1.832,
1.833, 1.834, 1.836 (exceto o pedido referente a quadra de
peteca, já formulado por meio do requerimento n.1.765/2021),
1.837 (exceto o pedido de manutenção no parquinho e nos
bancos, já formulado por meio do requerimento n. 1.424/2021),
1.839, 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845, 1.847, 1.848, 1.849,
1.850,  1.851,  1.852,  1.853,  1.854,  1.855,  1.856  (exceto  os
pedidos sobre a Rua Goiás,  e asfaltamento da Rua Eduardo
Barbosa, já formulados por meio dos requerimentos n.s 594,
1.477/2021), 1.857, 1.858, 1.859, 1.860, 1.861, 1.862, 1.863,
1.864, 1.865, 1.866, 1.867, 1.868, 1.869, 1.870, 1.871 (exceto os
pedidos  de  pintura  estratigráfica  e  construção  UBS,  já
formulados por meio dos requerimentos n.s 964, 1.151/2021),
1.872, 1.873, 1.874, 1.877, 1.878 (exceto o pedido sobre asfalto,
já formulado por meio do requerimento n. 1.750/2021), 1.879
(exceto o pedido referente a quadra de peteca, já formulado por
meio  do  requerimento  n.  1.798/2021),  1.880,  1.881,  1.882,
1.883, 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.888, 1.889, 1.890, 1.891,
1.892, 1.893, 1.894, 1.895, 1.896, 1.897, 1.898, 1.899, 1.900,
1.901, 1.902, 1.903, 1.904/2021; b) moções de aplauso n.s 39,
40, 41, 42/2021. Não foram apreciados os requerimentos n.s
1.787, 1.818, 1.823, 1.835, 1.846, 1.875, 1.876/2021, pois os
pedidos constantes destes já foram formulados por meio dos
requerimentos n.s 1.075, 1.794, 536, 1.199- especificar locais,
1.754, 1.760, 1.631/2021, respectivamente. XI- ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima
sessão  ordinária  os  projetos:  de  lei  n.s  39/2021,  51/2021,
54/2021; de decreto legislativo n.s 15/2021, 16/2021, 29/2021,
30/2021,  31/2021,  32/2021.  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  dois
períodos, primeiramente, por duas horas e depois por mais uma
hora,  após  aprovação  do  plenário.  O  presidente  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença de
todos, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária
da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia primeiro de junho
do corrente; e, às treze horas e cinquenta e cinco minutos,
declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, em 25 de maio de 2021. Ata aprovada
sem restrições, por quatorze votos. Sala das sessões, em 1º de
junho  de  2021.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos-  presidente;  Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC- segunda-secretária.
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