
Ano IV - Edição 331 Pág 1      Araguari, 22 de julho de 2021

Ata da Sessão Ordinária 01/06/2021 …………….………….……….Pág 1
Ata da Sessão Ordinária 08/06/2021 …………….………….……….Pág 4
Ata da Sessão Ordinária 15/06/2021 …………………..…………….Pág 9
Ata da Sessão Ordinária 22/06/2021 ……………..………………….Pág 13
Ata da Sessão Extraordinária 25/06/2021 …………………..……..Pág 18
Ata da Sessão Ordinária 29/06/2021 …………………………..…….Pág 18
_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO DIA
PRIMEIRO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia primeiro de junho 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  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB, 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, após a execução do Hino
Nacional, solicitou ao vice-presidente 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 cinco de maio de dois mil e vinte e
um. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofícios
enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 1.207, 1.220, 1.221,
1.222, 1.233, 1.296/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.385, 1.273, 1.274, 1.275, 1.384, 1.269/2021, da Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 1.243, 1.262, 1.281/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  871,  1.283,  1.388/2021,  do
Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade; c) n.s 1.235, 1.252,
1.263, 1.290, 1.291/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.356,  1.178,  1.393,  1.287,  1.288/2021,  do  Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC; d) n.s 1.223, 1.256/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 1.293, 1.189/2021, da Vereadora Débora de
Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s  1.245,  1.246,  1.266,  1.295/2021,  em
resposta aos requerimentos n.s 989, 1.079, 1.300, 1.404/2021, da
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 1.224, 1.225,
1.226, 1.242, 1.244, 1.249, 1.250, 1.274, 1.277, 1.298/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.303, 1.306, 1.307, 902, 899,
1.203, 1.202, 1.304, 894, 1.090/2021, da Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB; g) n.s 1.227, 1.253, 1.272, 1.297/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  1.317,  1.212,  1.432,  1.313/2021,  do
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; h) n. 1.209/2021, em
resposta ao requerimento n. 1.434/2021, do Vereador Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i) n.s 1.211, 1.228, 1.279,
1.283/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.440, 1.327,
1.325,  1.326/2021,  do  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos; j) n.s 1.212, 1.229, 1.248, 1.294/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.447, 1.329, 1.230, 1.443/2021,
do  Vereador  Paulo  César  Pereira/Democratas;  k)  n.s  1.260,
1.268/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  1.336,
1.449/2021, do Vereador Renato de Almeida/PSC; l) n.s 1.205,
1.275/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  1.453,
1.451/2021, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota; m) n.s

1.230, 1.251/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.349,
1.041/2021,  do  Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade;  n)  n.s  1.215,  1.217,  1.218,  1.247,  1.259,
1.261/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.464, 1.250,
1.255, 1.142, 1.253, 1.460/2021, do Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL;  o)  n.s  1.231,  1.254/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  1.359,  1.148/2021,  do  Vereador  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota; p) n.s 1.255, 1.257/2021, em resposta
aos requerimentos n.s 1.155, 1.157/2021, do Vereador Wellington
Resende  da  Silva/PL;  q)  n.  1.232/2021,  em  resposta  ao
requerimento  n.  1.370/2021,  do  Vereador  Wilian  Marques
Postigo/PL; r) n.s 1.203, 1.208, 1.210, 1.213, 1.214, 1.216, 1.234,
1.258,  1.273,  1.276,  1.278,  1.282,  1.286,  1.287,  1.288,  1.289,
1.292, 1.293/2021, em resposta aos requerimentos n.s 406, 1.427,
1.412,  1.389,  1.448,  1.455,  1.456,  1.284,  1.256,  1.267,  1.387,
1.348, 1.433, 1.258, 1.342, 1.355, 1.333, 1.315/2021, subscritos
por diversos vereadores; s) n. 1.204/2021, encaminhando relatório
circunstanciado,  contendo  nomes,  endereços  e  benefícios
eventuais  concedidos  no  mês  de  abril  do  corrente,  em
cumprimento  a  Lei  n.  6.165,  de  11  de  abril  de  2019;  t)  n.
1.301/2021, encaminhando e solicitando urgência na apreciação
do projeto  de lei  n.  66/2021,  que  “Autoriza  o  Município  de
Araguari a celebrar Protocolo de Intenções com o Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE – MG,
dando outras providências”; u) n. 1.302/2021, encaminhando os
relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal,
referentes ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, e
solicitando a designação de audiência pública estabelecida no § 4º
do art. 9º, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de
2000-  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal;  v)  n.  1.303/2021,
encaminhando  relatórios  de  gestão  da  saúde,  referentes  ao
primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, e solicitando a
designação de audiência pública estabelecida no § 5º do art. 36, da
Lei Complementar Federal n. 141, de 13 de janeiro de 2012; w)
Decreto n. 126, de 1º de junho de 2021, estabelecendo ponto
facultativo no dia quatro de junho do corrente, nos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Município. Ofícios n.s 11 e
12/2021, do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de
Minas  Gerais,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  1.443  e
1.107/2021,  respectivamente.  Concluída  a  leitura  das
correspondências, a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC passou
a  secretariar  os  trabalhos.  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os
presidentes das comissões permanentes a  seguir  relacionadas
encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em
tramitação, conforme disposto no art. 79 do Regimento Interno. A
Comissão Permanente de Legislação e Justiça emitiu pareceres
pela aprovação dos projetos: a) de lei n. 55/2021- substitutivo
(Praça Ivanise Costa dos Reis); b) de lei n. 56/2021- substitutivo
(Praça Berveli Cunha Monteiro); c) de lei n. 63/2021 (abertura de
crédito especial no orçamento da FAEC- trezentos e setenta e um
mil cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos); d) de lei n.
64/2021 (abertura de crédito especial no orçamento da FAEC-
quatrocentos e trinta mil reais); e) de lei complementar n. 8/2021
(altera o § 3º do art. 59-B, da Lei Complementar n. 62/2009,
acrescentado  pela  Lei  Complementar  n.  179/2021-  Plano  de
Carreiras dos Servidores da Câmara)- nesse parecer, o Vereador
Wellington  Resende  da  Silva/PL  assinou  em  substituição  ao
Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (membro da Mesa da
Câmara); f) de decreto legislativo n.s 33/2021, 34/2021, 35/2021,
36/2021, 37/2021, 38/2021, homenageando Gilberto Veloso da
Cunha Júnior, José Ricardo de Aguiar, Álisson Cassimiro dos Santos,
Leandro Cássio Pereira, Jasmiel Alves da Fonseca, Thiago Andrade

Lana.  A  Comissão  Permanente  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural emitiu
pareceres pela aprovação: a) dos substitutivos aos projetos de lei
n.s 55/2021 e 56/2021; b) do projeto de lei complementar n.
8/2021- nesse parecer, o Vereador Wellington Resende da Silva/PL
assinou  em  substituição  ao  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota (membro da Mesa da Câmara); nos pareceres da
Comissão de Serviços Públicos, o Vereador Renato de Almeida/PSC
assinou  em  substituição  ao  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos  (ausente).  A  Comissão  Permanente  de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos de lei  n.s 63/2021, 64/2021 e de lei
complementar n. 8/2021; nesses pareceres, o Vereador Clayton
Francisco  Brazão/PSC  assinou  em  substituição  ao  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente). A Comissão Permanente
de  Educação  e  Cultura  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos  de  lei  n.s  63/2021  e  64/2021;  nesses  pareceres,  o
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC assinou em substituição ao
Vereador  Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente).  A Comissão
Permanente de Saúde e Assistência Social emitiu parecer pela
aprovação  do  projeto  de  lei  n.  48/2021  (procedimentos
cardiológicos  de  alta  complexidade).  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
33/2021,  34/2021,  35/2021,  36/2021,  37/2021,  38/2021.  V-
APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio
dos  requerimentos:  1)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.
1.905/2021- doação de área para a Associação dos Moradores do
Bairro  Novo  Horizonte  construir  sua  sede;  b)  n.  1.907/2021-
instalação de academia ao ar livre na Avenida Theodoreto de
Carvalho,  em  frente  à  empresa  Mataboi;  c)  n.  1.908/2021-
construção de passeios na área verde situada nas proximidades do
número 1.255 da Rua Raul José de Belém, com elevação do
escoamento da água da chuva; d) n. 1.909/2021- construção de
ciclovia  na  Avenida  Nossa  Senhora  da  Penha,  Bairro  Novo
Horizonte, e na Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo; 2)
Clayton Francisco Brazão/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n.
1.906/2021- construção de novo prédio para a Unidade Básica de
Saúde do Bairro Goiás ou transferência da unidade para o prédio
da antiga Policlínica, na Avenida Senador Melo Viana; 3) Clayton
Francisco Brazão/PSC, Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.910/2021-
que sejam disponibilizados uniformes para os coveiros, com a
identificação de cada servidor; 4) Clayton Francisco Brazão/PSC,
Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.  1.911/2021-  construção  de
Centros Educacionais Municipais – CEMs no Residencial Portal dos
Ipês e no Residencial Bela Suíça; 5) Débora de Sousa Dau/PSC,
Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.912/2021- informações sobre a
manutenção  nos  ônibus  do  transporte  coletivo  urbano,
especificamente na acessibilidade aos veículos – elevadores para
cadeirantes, que não estariam funcionando; 6) Débora de Sousa
Dau/PSC:  a)  n.  1.913/2021-  fornecimento  urgente  de  fitas
reagentes para medição da glicemia capilar, utilizadas pelo grupo
de diabéticos para controle da glicemia, em cumprimento a Lei
Federal n. 11.347, de 28 de setembro de 2006, que dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à
sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos inscritos em
programas de educação para diabéticos, importante ferramenta
na  gestão  do  plano  de  tratamento  e  na  prevenção  de
complicações da doença; b) n. 1.914/2021- instalação de parque
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infantil (parquinho) e de academia ao ar livre (prática de exercícios
físicos) na Praça dos Ferroviários; c) n. 1.915/2021- encaminhando
para análise, anteprojeto de lei dispondo sobre a concessão de
auxílio  aluguel  para  as  mulheres,  em  situação  de  violência
doméstica ou familiar, recomeçaram suas vidas após a denúncia
de agressão, dando condições de buscarem trabalho e renda, já
que  a  dependência  financeira  ainda  seria  um  dos  principais
motivos para que não consigam romper o ciclo de violência; 7)
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 1.916/2021- execução
de obras para reparar as goteiras no telhado e as infiltrações
existentes nas paredes do prédio da Unidade Básica de Saúde do
Bairro Santa Helena, que não oferece condições adequadas de
funcionamento e de trabalho, especialmente no período chuvoso;
b) n. 1.917/2021- sinalização da ponte do Barreirão, na região de
Florestina, devido à proximidade de curvas e de declive no setor,
inclusive indicando a capacidade permitida para tráfego, motivo da
recente interdição; c) n. 1.918/2021- adoção de medidas ou de
novos procedimentos para garantir maior agilidade e eficiência na
emissão do “habite-se”, considerando que a desburocratização
seria uma das metas do atual governo; d) n. 1.920/2021- que a
parceria entre o Programa de Educação Ambiental Gira Sol e a LD
Celulose,  que  possibilitou  o  plantio  de  mudas  no  Centro
Educacional Municipal – CEM Hermenegildo Marques Veloso, seja
estendida  às  demais  escolas  da  rede  municipal  de  ensino,
garantindo ao alunos mais comprometimento com a natureza e
com a sustentabilidade; e) n. 1.921/2021- relação detalhada dos
pedidos para aprovação de novos loteamentos no Município,
indicando a data do início da tramitação, o status de cada um,
localização, empresa/responsável legal, área de abrangência e o
valor  do  investimento,  viabilidade  jurídica  e  técnica  dos
empreendimentos (se analisados), bem como a capacidade das
redes  de  água  e  de  esgoto  existentes  para  suportar  os
loteamentos; f) n. 1.922/2021- que a Superintendência de Água e
Esgoto – SAE informe sobre eventual plano de contingência de
vazamentos, elaborado para combater o desperdício de água em
diversos pontos de Araguari; g) n. 1.923/2021- atualização do site
da Prefeitura de Araguari, especialmente nas abas referentes à
transparência dos Conselhos Municipais, gastos com publicidade e
dos maiores devedores do Município; 8) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.  1.919/2021-
instalação de lâmpadas de LED nos postes do Viaduto Maria de
Fátima Carneiro Pereira – Neguinha, que dá acesso aos Bairros São
Sebastião e Vieno, aos Conjuntos Habitacionais Alan Kardec e
Mauá  e  ao  Residencial  Vila  Olímpica;  9)  Clayton  Francisco
Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.924/2021-  que  informe  qual  o  posicionamento  sobre  a
municipalização do ensino no Município, tendo em vista que a
situação tem causado muito transtorno, sofrimento e insegurança;
10) Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.925/2021-  encaminhando  para
análise,  anteprojeto  de  lei  dispondo  sobre  a  disponibilização
gratuita, a comunidade em geral, do acesso a rede de internet wi-fi
em pontos e prédios públicos; 11) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
1.926/2021- instalação de placas de sinalização escolar em frente a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, número 191
da Praça do Rosário, e número 9 da Avenida Joaquim Aníbal, e
pintura estratigráfica nas duas entradas: “Devagar Escola”; b) n.
1.927/2021- realização de reparo ou troca da tampa da boca de
lobo (bueiro) em frente ao número 110 da Rua dos Portadores,
Bairro Goiás; c) n. 1.928/2021- que seja iniciada a vacinação dos

profissionais  da educação por escola,  possibilitando o retorno
gradativo  às  atividades;  ressaltou  a  proponente,  que  os
educadores estariam incluídos no grupo prioritário da imunização,
conforme  edição  mais  recente  do  Plano  Nacional  de
Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19, de modo
que o Mistério da Saúde definiu como ordem creches, pré-escolas,
ensinos  fundamental,  médio,  profissionalizante,  educação  de
jovens e adultos (EJA) e ensino superior; d) n. 1.929/2021- que a
equipe de Redução de Danos e a Secretaria Municipal do Trabalho
e Ação Social realizem busca ativa das pessoas em situação de rua
no Município, para que possam ser vacinadas contra a Covid-19,
por estarem no grupo prioritário perante o Plano de Vacinação,
tendo como referência a população inscrita no cadastro único e
atendida por meio do Plantão Social da Secretaria do Trabalho e
Ação Social;  e) n.  1.930/2021- capina,  roçagem e limpeza no
terreno localizado em frente ao número 975 da Rua Cinco, no
Bairro Ouro Verde, evitando a presença de animais peçonhentos e
o  descarte  de  lixo  no  local;  12)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
1.931/2021- encaminhando para análise,  anteprojeto dando a
denominação de Milton de Lima Filho ao Centro de Atenção
Psicossocial  Álcool  e  Drogas  -  CAPS-AD III,  localizado  na Rua
Teresinha Machado da Silva, Bairro São Sebastião; 13) Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 1.932/2021- que a Superintendência
de Água e Esgoto – SAE verifique o vazamento de água que estaria
ocorrendo em frente ao número 301 da Rua Ferdinando Lobo,
Bairro  Jardim  Regina;  b)  n.  1.933/2021-  funcionamento  do
almoxarifado da Superintendência de Água e Esgoto – SAE nos fins
de semana e feriados, possibilitando a realização de reparos caso
ocorra o rompimento de alguma rede de água; c) n. 1.934/2021-
que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE informe o motivo
da falta de materiais para a realização de manutenções nas redes
de água e esgoto; d) n. 1.936/2021- que sejam fiscalizadas as
condições  dos  fios  e  cabos  soltos  no  perímetro  urbano  de
Araguari; e) n. 1.937/2021- que informe quais são as ações que
efetivamente  estariam  sendo  realizadas  para  garantir  a
recuperação  completa  dos  pacientes  que  deixam  as  UTIs  e
enfermarias após a Covid-19, pois dados do Ministério da Saúde
mostram que quarenta por cento continuam com algum tipo de
sintoma ou desenvolvem novos problemas ligados à doença; f) n.
1.938/2021- que informe as ações e medidas adotadas para o
controle da proliferação do mosquito da dengue,  periodicidade e
horário das  visitas  dos  agentes  de endemias nas residências,
considerando que a maioria da população trabalha, estando em
casa apenas no final do dia; g) n. 1.939/2021- informações sobre a
atualização do censo no Município, destacando que no site do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o registro seria
de dois mil e dez, e as vacinas contra a Covid-19 são distribuídas de
acordo com o número de habitantes; 14) Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 1.935/2021- que a Secretaria Municipal de Saúde
estude  a  possibilidade  de  celebrar  convênio  com  todos  os
laboratórios, em caráter emergencial, para a realização de exames
da Covid-19, devido ao ritmo lento no Hospital de Campanha,
inclusive para a liberação dos resultados, aumentando o risco de
contaminação;  15)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos:  a)  n.  1.944/2021-  informações  e  providências
adotadas sobre as cirurgias de cataratas e consultas oftalmológicas,
alertando que seria enorme a fila de espera, sendo necessárias
ações para solucionar o problema, e não somente reuniões; b) n.
1.945/2021- instalação de um segundo posto de atendimento
para identificação (RG) no Centro Integrado de Atendimento ao

Cidadão – CIAC, documento necessário para o saque do auxílio
emergencial, começar exames do pré-natal e outros; 16) Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 1.946/2021- atualização dos cadastros
das escolas públicas de educação básica no sistema do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE web), com o intuito de agilizar o
repasse  das  verbas;  b)  n.  1.950/2021-  troca  das  lâmpadas
queimadas e instalação de lâmpadas de LED na Avenida Coronel
Belisário  Rodrigues  da  Cunha,  Bairro  Maria  Eugênia;  c)  n.
1.951/2021-  revitalização  do  Terminal  Rodoviário  Presidente
Tancredo de Almeida Neves, que necessita de reforma estrutural
geral; d) n. 1.952/2021- encaminhando para análise, anteprojeto
sobre a regulamentação e destinação de fios, cabos excedentes e
equipamentos inutilizados e sobra de materiais dos serviços das
empresas de energia elétrica, telefonia, internet, televisão a cabo e
serviços semelhantes que utilizam as redes aéreas fixadas nos
postes;  17)  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 1.947/2021- que a Secretaria Municipal de
Saúde  verifique  com  maior  atenção  os  laudos  médicos
apresentados  para  vacinação  da  Covid-19,  no  quesito
comorbidades, pois seriam diversas as denúncias de que médicos
estariam vendendo laudos falsos, como ocorreu na cidade de
Uberlândia e outras; 18) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Paulo
César  Pereira/DEM:  a)  n.  1.948/2021-  celebração  de  parceria
público-privada objetivando a aquisição de um tomógrafo para a
Santa Casa de Misericórdia, onde estão os leitos de UTI da Covid-
19,  evitando  o  deslocamento  do  paciente  até  uma  clínica
conveniada, com risco de agravar a situação do assistido; segundo
os proponentes, o Município preenche os requisitos estabelecidos
na Portaria Ministerial n. 1.631, de 1o de outubro de 2015, para a
aquisição do aparelho de tomografia e implantação do serviço; b)
n.  1.949/2021-  que  informe  qual  a  situação  do  sistema  de
videomonitoramento no Município, instituído pela Lei n. 5.175, de
22 de maio de 2013, destacando a importância do serviço para a
redução da criminalidade, de acidentes e auxílio na gestão de
tráfego, proteção ao meio ambiente e fiscalização de normas de
posturas municipais; se o sistema estiver em funcionamento, que
seja ampliado para bairros periféricos e nas entradas e saídas da
cidade; 19) Renato de Almeida/PSC, Wilian Marques Postigo/PL: a)
n. 1.953/2021- disponibilização do curso de primeiros-socorros aos
coveiros dos Cemitérios Bom Jesus e Park, preparando-os para
prestarem, se necessário, um pré-atendimento às pessoas que
passarem  mal  durante  os  sepultamentos;  20)  Renato  de
Almeida/PSC: a) n. 1.954/2021- execução do serviço de pintura
estratigráfica  demarcando  novamente  o  estacionamento  para
motos em frente a Academia Top Fitness, na Rua Amazonas, no
Bairro Brasília, apagado devido ao recapeamento da via; b) n.
1.955/2021-  que seja disponibilizado o Código de Endereçamento
Postal – CEP para o Loteamento Morada Nova, onde moradores
relatam grandes transtornos, pois o endereço não aparece na lista
dos Correios, no Google Maps (nem para consulta); 21) Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.956/2021- que os imóveis do Distrito de Piracaíba, pertencentes
ao Estado, sejam incluídos nos procedimentos de regularização, via
REURB, possibilitando a arrecadação de tributos, como IPTU e ITBI,
e a prestação de serviços com qualidade para a população; b) n.
1.960/2021- construção da Praça Antônia Norma Marques da Silva
–  Bairro  Goiás  (paisagismo,  instalação  de  bancos,  de  lixeiras,
iluminação  pública,  parque  infantil  e  academia  ao  ar  livre,
construção  de  calçadas  e  passarelas);  22)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 1.957/2021- troca das lâmpadas queimadas
na Avenida Orlando César Vieira – Bairro Goiás; 23) Eunice Maria
Mendes/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques
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Postigo/PL: a) n. 1.958/2021- informações sobre o processo de
aquisição dos dois veículos (de cinco lugares) destinados para a
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social e para a Associação
de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  APAE,  com  recurso
orçamentário no valor de cento e vinte dois mil reais, indicado pelo
deputado federal Newton Cardoso Júnior, nota de empenho n.
2019NE800123 - Estruturação da Rede SUAS (Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social, no valor
de  R$  122.000,00);  24)  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/
Solidariedade, Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 1.961/2021-
construção de passarela elevada e melhoria na sinalização da Rua
Niquelândia;  25)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Sebastião  Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n. 1.962/2021- informações sobre
a empresa que presta serviços de limpeza nas Unidades Básicas de
Saúde,  Estratégias  de  Saúde  da  Família  e  na  Policlínica,
especificando a vigência do contrato, número de funcionários,
valor pago; que não seja paralisado o serviço, caso encerre o
contrato; 26) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n.
1.963/2021- capina e limpeza da Praça José Rodrigues Alves –
Centro;  b)  n.  1.964/2021-  realização  de  campanha  educativa
(imprensa falada e escrita,  redes sociais) para conscientizar as
pessoas  sobre  os  danos  causados  pelas  queimadas,
principalmente  aumentando  a  incidência  de  problemas
respiratórios,  sobrecarregando  o  sistema  de  saúde;  c)  n.
1.965/2021- criação da guarda civil no Município, para proteger o
patrimônio público municipal e dar suporte à Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais; 27) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Wellington  Resende  da
Silva/PL: a) n. 1.966/2021- construção de passarela elevada em
frente a Academia Top Fitness, na Rua Amazonas; 28) Renato de
Almeida/PSC,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
1.968/2021- instalação de lâmpadas de LED e pintura estratigráfica
nas  ruas  do  Bairro  Santiago;  29)  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 1.969/2021- designação de guardas para
ficarem nas portas dos Centros Municipais de Educação Infantil -
CMEI; b) n. 1.970/2021- manutenção nas estradas rurais na região
da  Patrona;  c)  n.  1.971/2021-  que  a  iluminação  interna  da
Superintendência de Água e Esgoto fique acesa até as vinte e duas
horas, deixando a calçada mais clara, para segurança das pessoas
que  fazem  caminhada  e  exercícios  no  local;  30)  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.
1.972/2021- instalação de redutor de velocidade em frente ao
número 1.425 da Rua Coromandel, Bairro Amorim; 31) Wellington
Resende da Silva/PL: a) n. 1.973/2021- instalação de postes de
energia elétrica e de lâmpadas na altura do número 1.221 da Rua
Lourdes  Rodrigues  da  Cunha,  Bairro  Novo  Horizonte;  b)  n.
1.975/2021-  demarcação  de  estacionamento  para  carga  e
descarga na altura do número 7 da Rua Joaquim Carvalho Soares,
no Bairro do Rosário, atendendo os comerciantes do setor; c) n.
1.976/2021-  realização  de  melhorias  no  cruzamento  da  Rua
Cesário Alvim com a Rua Uruguaiana, Bairro do Rosário, para
maior segurança no trânsito, pois a sinalização vertical e horizontal
não estaria tendo eficácia, ocorrendo vários acidentes, inclusive
com mortes; d) n. 1.977/2021- que os agentes comunitários de
saúde,  nas  visitas  domiciliares  mensais,  dediquem  atenção
especial aos idosos e acamados, orientando-os sobre serviços e
medicamentos disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde –
UBSs; e) n. 1.978/2021- instalação de lâmpadas de LED na Avenida
Comissão Crulls, Bairro Brasília; f) n. 1.979/2021- instalação de um
poste de energia elétrica em frente ao número 662 (barbearia) da
Avenida  Comissão  Crulls,  Bairro  Brasília;  32)  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 1.980/2021-

realização de manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre
situada na Avenida das Palmeiras, nas proximidades da Unidade
Básica de Saúde da Família São Sebastião I e II; 33) Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.981/2021-
regularização dos imóveis e lotes nas Comunidades do Alto São
João  e  Porto  dos  Barreiros  (sentido  Distrito  de  Amanhece),
expedindo  as  respectivas  escrituras;  34)  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 1.982/2021- que interceda junto ao Instituto
Master de Ensino Presidente Antônio Carlos -  IMEPAC, visando a
liberação da unidade móvel de saúde para prestar atendimento
nas comunidades e distritos que não dispõem de Unidade Básica
de Saúde – UBS; b) n. 1.983/2021- patrolamento da estrada vicinal
do Pau Furado; c) n. 1.984/2021- instalação de posto de saúde na
Comunidade do Alto São João, atendendo pelo menos duas vezes
por semana, com clínico geral e especialista em saúde bucal; d) n.
1.985/2021- que seja concluída a passarela na Avenida Mato
Grosso e na Avenida Coronel Belchior de Godoy; 35) Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
1.998/2021- realização de vistoria na Praça Marilda Helena Silva
Miguel, Bairro Jardim Regina,  identificando as árvores secas e
comprometidas pelo tempo, com a supressão e substituição; b) n.
1.999/2021- construção do centro administrativo, centralizando
em um único local todos os órgãos públicos municipais, reduzindo
os gastos com aluguel e manutenção, beneficiando diretamente os
que buscam diversas esferas do Poder Público para solucionar
demandas; c) n. 2.001/2021- construção de uma arena multiuso
comunitária (quadras, piscinas) e de um Centro Esportivo de Apoio
Comunitário – CESAC  na área institucional localizada na Rua José
Monteiro de Araújo, Bairro Vieno; d) n. 2.002/2021- aplicação de
raspas asfálticas nas estradas rurais como Serra do Trinta e Oito,
Patrona, Bom Jardim, Campo Redondo, Santa Maria,  Fundão,
Capim Branco, Ponte Preta, Alto São João, Santa Maria, Jacuba,
Água  Clara,  Florestina,  Porto  Barreiro,  Barracão,  Taquaral  e
Macaúba;  e)  n.  2.003/2021-  realização  dos  serviços  de
manutenção e revitalização da ponte sobre o Córrego das Canoas,
na  estrada  principal  da  região  das  Canoas,  devido  ao
assoreamento que vem ocorrendo no local; 36) Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade:  a)  n.  2.000/2021-  que  uma  equipe
especializada da Superintendência de Água e Esgoto verifique se
estaria  ocorrendo  o  despejo  de  resíduo  e  uma  possível
contaminação da água no Córrego Dâmaso, sob a ponte nas
proximidades da Tripan; 37) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
1.986/2021- que informe a data prevista para o retorno das
cirurgias  eletivas,  suspensas  em  virtude  da  pandemia;  b)  n.
1.987/2021- revitalização da Praça do Idoso situada em frente ao
número 2.395 da Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo;
c) n. 1.989/2021- informações sobre a ampliação pelo Sistema
Único de Saúde no Município, do teste do pezinho, passando a
diagnosticar de seis para quatorze doenças raras; d) n. 1.990/2021-
inclusão  dos  exames  de  ecocardiograma  fetal  e  ultrassom
morfológico no pré-natal realizado pelo Sistema Único de Saúde;
e)  n.  1.991/2021-  divulgação  no  Correio  Oficial,  da  lista  dos
candidatos  ao  processo  seletivo  de  vagas  emergenciais  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  com  respectiva  pontuação  e
classificação; f) n. 1.992/2021- troca da grade da boca de lobo
(bueiro) existente na Avenida Vereador Geraldo Teodoro esquina
 com a Rua Iturama, Bairro Amorim; 38) Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB,  Wellington Resende da Silva/PL:  a)  n.  1.988/2021-
instalação  de  semáforo  na  esquina  da  Rua  Joaquim  Barbosa
cruzamento com a Rua Vinte e Oito de Agosto- Bairro Amorim. O
Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  solicitou  o  envio  de
ofícios de pêsames (requerimentos n.s 1.940/2021, 1.941/2021,

1.942/2021)  às  famílias  de Américo  Simarro Júnior,  Elisângela
Daniela da Silva, Irene Stopa dos Santos. A Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  solicitaram  o  envio  de  ofício  de  pêsames
(requerimento n. 1.943/2021) à família de Izoldino Vieira – Dino. A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os Vereadores Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota e Wilian Marques Postigo/PL solicitaram o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.959/2021) à família
de  Rosângela  dos  Santos.  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,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o
requerimento n. 1.967/2021, contendo número regimental de
assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regimentais para
discussão e votação do projeto de lei n. 48/2021. O Vereador
Wellington  Resende  da  Silva/PL  apresentou  as  seguintes
proposições: a) requerimento n. 1.974/2021, solicitando o envio
de ofício de pêsames à família de Vicente Fidélis Peixoto;  b)
substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.  45/2021,  que  “Modifica  a
denominação da Rua “A”, localizada no Loteamento Residencial
Solar Park Bela Vista, Bairro Milenium, para Rua Susana Portilho da
Silva  Cruz.”  A Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues Prado/PSB e  o
Vereador Wellington Resende da Silva/PL solicitaram o envio de
ofício de pêsames (requerimento n.  1.993/2021) à família de
Marizete  Lourenço  Mota.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB solicitou o envio de ofícios de pêsames (requerimentos
n.s 1.994/2021, 1.995/2021, 1.996/2021, 1.997/2021) às famílias
de Gibrair Alves Lemos, Elisângela Daniela da Silva, Luíza Helena de
Almeida, Irene Stopa dos Santos. O Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC apresentou os projetos de lei: a) n. 67/2021, que “Dá a
denominação de Praça Denizieli Borges Donizete Costa a área
verde localizada no Bairro Novo Horizonte”; b) n. 68/2021, que “Dá
a denominação de Praça Maria Abadia Lopes Virgínio a área verde
localizada  no  Bairro  Novo  Horizonte.”  As  Vereadoras  Denise
Cristina  Lima  de  Andrade/PL  e  Eunice  Maria  Mendes/PSB
apresentaram  o  projeto  de  lei  n.  69/2021,  que  “Modifica  a
denominação da Área Verde Cinco, localizada no Loteamento
Solar Park Bela Vista, Bairro Milenium, para Praça Pastor Juvino
Zalasko.” A Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o
Vereador Paulo César Pereira/DEM apresentaram os projetos de
lei: a) n. 70/2021, que “Modifica a denominação da Rua Dois,
localizada no Loteamento Solar Park Bela Vista, Bairro Milenium,
para Rua Geraldo Gama de Oliveira”; b) n. 71/2021, que “Modifica
a denominação da Rua “A”, localizada no Loteamento Portal dos
Ipês II, Bairro Ouro Verde, para Rua Diva Lima de Menezes Silva
Campos”; os supracitados projetos contaram com o apoio do
Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota. A Vereadora Denise
Cristina  Lima de  Andrade/PL  apresentou  o  projeto  de  lei  n.
72/2021, que “Modifica a denominação da Rua “L”, localizada no
Loteamento Solar Park Bela Vista,  Bairro Milenium,  para Rua
Waldivino Sebastião Braz.” A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB
e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota  e  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
apresentaram o projeto de lei n. 73/2021, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de consulta prévia à comunidade escolar para fins
de  descentralização  do  ensino  dos  anos  iniciais  do  ensino
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fundamental  das  escolas  públicas  do  Município  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”- com apoio do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, da Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC e dos Vereadores Paulo César Pereira/DEM, Wilian
Marques  Postigo/PL.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB
apresentou o projeto de lei  n. 74/2021, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  divulgação  dos  estabelecimentos  que
especifica, no ranking das empresas e/ou fornecedores com maior
número  de  reclamações  no  Procon  de Araguari  e  dá  outras
providências.”  O  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
apresentou  o  projeto  de  lei  n.  75/2021,  que  “Modifica  a
denominação  da  Área  Verde  Dois,  situada  no  Loteamento
Residencial  Jardim  Botânico,  Bairro  dos  Bosques,  para  Praça
Francisco Jorge de Sousa – CHICÃO” - com apoio da Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB.  Os  Vereadores  Clayton  Francisco
Brazão/PSC e Paulo César Pereira/DEM apresentaram o projeto de
decreto legislativo n. 43/2021, que “Concede o Diploma de Honra
ao  Mérito  ao  Excelentíssimo Senhor  Edmar  César  Alves.”  Os
Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade  e  Wilian
Marques Postigo/PL apresentaram o projeto de decreto legislativo
n. 44/2021, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de
Araguari ao Excelentíssimo Senhor Thiago Andrade Lana – Capitão
da Polícia Militar de Minas Gerais.” O requerimento n. 1.967/2021
foi  aprovado  por  doze  votos.  VI  -  ORADORES  INSCRITOS  -
Encontravam-se  inscritos  os  Vereadores  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, 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, Paulo César Pereira/DEM, Renato de
Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-
se  na  pauta  desta  sessão  ordinária  os  projetos  a  seguir
relacionados;  antecedendo  cada  votação,  foi  anunciada  a
discussão da matéria. Em votação o projeto de lei n. 39/2021, de
autoria  do  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  foram
aprovados  por  quatorze  votos:  a)  pareceres  das  Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural; b)
projeto de lei n. 39/2021 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. 31, de 1º de
junho  de  2021,  que  “Modifica  a  denominação  da  Rua  “O”,
localizada no Loteamento Residencial Solar Park Bela Vista, Bairro
Milenium,  para  Rua  João  Bastos  de  Campos.”  Quando  da
discussão do projeto de lei 51/2021 (transformação e extinção de
funções gratificadas), de autoria do Executivo, foi concedida vista
por seis dias ao Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, com base
na alínea “t”, do inciso II, do art. 42, do Regimento Interno da
Câmara. Em votação o projeto de lei n. 54/2021, de autoria do
Vereador Renato de Almeida/PSC, foram aprovados por quatorze

votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e
Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei n. 54/2021 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. 32, de 1º de junho de 2021, que “Dá a
denominação de Praça Divino Eurípedes Ferreira ao logradouro
público localizado no Bairro Santa Terezinha, na projeção da Rua
Rio Grande do Sul e da Avenida Mato Grosso.” Os projetos de
decreto legislativo n. 15/2021 (de autoria do Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC), n. 16/2021 (de autoria da Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB), n. 29/2021 e n. 30/2021 (de autoria do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC), n. 31/2021 (de autoria da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB), e n. 32/2021 (de autoria
dos Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques
Postigo/PL),  foram aprovados por quatorze votos, assim como
correspondentes  pareceres  da  Comissão  Permanente  de
Legislação  e  Justiça,  da  Comissão  Especial  e  da  Comissão
Permanente  de  Redação,  sendo  que  referidos  projetos,
promulgados  pelo  presidente  da  Câmara,  foram  convertidos
respectivamente nos Decretos Legislativos: a) n. 1.098, de 1º de
junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo de Oliveira”; b) n. 1.099, de
1º de junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao
Mérito a Excelentíssima Senhora Sandra Santos Rodrigues”; c) n.
1.100, de 1º de junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra
ao Mérito aos Guardiões das Cachoeiras”; d) n. 1.101, de 1º de
junho de 2021, que “Concede o Título de Cidadã Honorária de
Araguari a Excelentíssima Senhora Flávia Ribeiro de Sousa”; e) n.
1.102, de 1º de junho de 2021, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Célio Márcio
 Tameirão Júnior – Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais”; f) n. 1.103, de 1º de junho de 2021, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Wesley
Batista Vieira.” Em votação o projeto de lei n. 48/2021, de autoria
do Executivo, foram aprovados por quatorze 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. 48/2021 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. 33, de 1º de junho 2021, que “Acrescenta o
anexo V – Procedimentos Cardiológicos de Alta Complexidade à
Lei n. 6.091, de 4 de outubro de 2018, 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”,  e suas alterações,  bem
como modifica a redação do art. 5º da mencionada Lei.” Nos
pareceres da Comissão Permanente de Redação aos supracitados
projetos  aprovados,  a  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC
assinou em substituição ao Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL
(ausente);  e  ao  projeto  de  decreto  legislativo  n.  32/2021,  a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB assinou em substituição ao
Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  (proponente).  IX-
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DA  ATA  DA  SESSÃO  ANTERIOR-  Foi
aprovada sem restrições, por quatorze votos, a ata da sessão

ordinária da Câmara, realizada no dia vinte e cinco de maio de dois
mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES-
Foram aprovados, por quatorze votos, os requerimentos n.s 1.905,
1.907, 1.908, 1.909 (exceto o pedido sobre a Avenida Coronel
Theodolino  Pereira  de  Araújo,  já  formulado  por  meio  do
requerimento n. 1.389/2021), 1.910, 1.911, 1.912, 1.914, 1.915,
1.916, 1.917, 1.920, 1.921, 1.922, 1.923, 1.924, 1.925 (exceto o
pedido sobre pontos, já formulado por meio do requerimento n.
1.330/2021),  1.926,  1.927,  1.929,  1.930,  1.931,  1.932,  1.933,
1.934,  1.935,  1.937,  1.938,  1.939,  1.940,  1.941,  1.942,  1.943,
1.944,  1.946,  1.947,  1.948,  1.949  (exceto  o  pedido  sobre  a
ampliação do serviço, já formulado por meio do requerimento n.
393/2021), 1.950, 1.952, 1.953, 1.954, 1.955, 1.956, 1.957, 1.958,
1.959,  1.960,  1.961,  1.962,  1.963,  1.964,  1.965,  1.966,  1.968
(exceto o pedido de lâmpadas de LED, já formulado por meio dos
requerimentos n.s 1.430, 1.819, 1.833/2021), 1.971, 1.974, 1.975,
1.976,  1.977,  1.979,  1.981,  1.984,  1.985,  1.986,  1.987,  1.988,
1.989,  1.990,  1.991,  1.992,  1.993,  1.994,  1.996,  1.998,  1.999,
2.000,  2.001,  2.002,  2.003/2021.  Não  foram  apreciados  os
requerimentos n.s 1.906, 1.913, 1.918, 1.919, 1.928, 1.936, 1.945,
1.951,  1.969,  1.970,  1.972,  1.973,  1.978,  1.980,  1.982,  1.983,
1.995, 1.997/2021, pois os pedidos constantes destes já foram
formulados por meio dos requerimentos n.s 1.242, 791, 19, 933,
1.142/1.758/1.873, 939, 892, 447, 1.601, 17, 1.327, 1.794, 615,
1.452,  253,  1.983,  1.941,  1.942/2021,  respectivamente.  XI-
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do
dia da próxima sessão ordinária os projetos: de lei n.s 51/2021,
55/2021 (substitutivo), 56/2021 (substitutivo), 63/2021, 64/2021;
de lei complementar n. 8/2021; de decreto legislativo n.s 33/2021,
34/2021, 35/2021, 36/2021, 37/2021, 38/2021. 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, Paulo César Pereira/DEM, Renato de
Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL;
ausentes  na  sessão  os  Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos, Sebastião Joaquim Vieira/PSL. O horário de duração
da presente sessão foi prorrogado no decorrer desta, por uma
hora,  após  aprovação  do  plenário.  O  presidente  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença de
todos, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária da
Câmara,  a  realizar-se  às  oito  horas do dia  oito  de junho do
corrente;  e,  às  doze  horas  e  vinte  e  oito  minutos,  declarou
encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas  Gerais,  em  1º  de  junho  de  2021.  Ata  aprovada  sem
restrições, por dezesseis votos. Sala das sessões, em 8 de junho de
2021. Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos -
presidente;  Vereador  Sebastião Joaquim Vieira/PSL -  primeiro-
secretário. 
_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA OITO
DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia
oito de junho 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
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primeiro-secretário  que  fizesse  a  chamada.  I-  PRIMEIRA
CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC - segunda-secretária, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -
presidente,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota  -  vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  -  primeiro-
secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington
Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Então  o
presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
araguarino,  declarou aberta a  sessão  e  solicitou ao primeiro-
secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e das
correspondências  recebidas.  II-  LEITURA  DA  ATA  DA  SESSÃO
ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada
no dia primeiro de junho de dois mil e vinte e um. III- LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Inicialmente,  o  presidente
comunicou ao plenário que os Decretos Legislativos n.s 1.098,
1.099, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103, de 1º de junho de 2021, foram
publicados  na  edição  n.  318  do  Diário  Oficial  Eletrônico  do
Legislativo Municipal. Ofícios enviados pelo prefeito do Município:
a) n.  1.094/2021, em resposta ao requerimento n. 777/2021,
subscrito por diversos vereadores; b) n. 1.425, encaminhando e
solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n. 76/2021,
que “Autoriza o Município de Araguari  a celebrar  Acordo de
Cooperação Técnica e inerentes termos aditivos com o Estado de
Minas  Gerais,  por  intermédio  da  Polícia  Civil,  dando  outras
providências.”  Ofício  enviado  pelo  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos, justificando sua ausência na sessão ordinária
realizada no dia primeiro de junho do corrente, para os fins do
disposto no inciso X, do art. 40, do Regimento Interno da Câmara,
combinado com o § 1º, do art. 1º, da Lei n. 5.806/2016. Então, foi
comunicado  ao  plenário  que  a  Mesa  da  Câmara  acatou  a
justificativa e deferiu  o pedido, considerando que o Vereador
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  apresentou  atestado
firmado pelo doutor Clayton Fernandes (CRM-MG 39.369). IV-
LEITURA  DE  PARECERES-  Os  presidentes  das  comissões
permanentes a seguir  relacionadas encaminharam à Mesa da
Câmara pareceres aos projetos em tramitação, conforme disposto
no art. 79 do Regimento Interno. A Comissão Permanente de
Legislação e Justiça emitiu pareceres pela aprovação dos projetos:
a) de lei n. 45/2021- substitutivo (Rua Susana Portilho da Silva
Cruz); b) de lei n. 59/2021 (Rua Darci de Deus Leandro); c) de lei n.
62/2021 (substitui anexo VII da Lei n. 6.304, de 12 de agosto de
2020- LDO); d) de lei n. 65/2021 (Rua Ivan Marques Cardoso); e)
de lei n. 66/2021 (celebração de protocolo de intenções com o
SEBRAE);  f)  de  lei  complementar  n.  7/2021 (REURB)-  com a
ressalva apontada pela Consultoria  Jurídica da Câmara;  g)  de
decreto  legislativo  n.s  40/2021,  41/2021,  42/2021,  44/2021,
homenageando Juliana Soares Barros, as Assistentes Sociais da
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, Lael Cristiano de
Melo e Thiago Andrade Lana. A Comissão Permanente de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política
Urbana e Rural emitiu pareceres pela aprovação dos projetos: a)
de lei n. 45/2021- substitutivo; b) de lei n. 59/2021; c) de lei n.
65/2021-  nesse  parecer,  o  Vereador  Wellington  Resende  da
Silva/PL  assinou em substituição ao Vereador  Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos (proponente); d) de lei n. 66/2021; e) de lei
complementar n. 7/2021. A Comissão Permanente de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas emitiu pareceres pela aprovação
dos  projetos:  a)  de  lei  n.s  62/2021  e  66/2021;  b)  de  lei

complementar n. 7/2021, ressalvando que a matéria contemplará
as especificidades locais e a não aprovação poderia prejudicar a
eficácia da lei diante da realidade local. A Comissão Permanente de
Meio Ambiente emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei
complementar  n.  7/2021,  com  a  ressalva  apontada  pela
Consultoria  Jurídica.  A  Comissão  Permanente  de  Inovação  e
Empreendedorismo emitiu parecer pela aprovação do projeto de
lei n. 66/2021. 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  40/2021,
41/2021, 42/2021 e 44/2021. V- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO
DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados solicitaram
ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Débora de Sousa
Dau/PSC: a) n. 2.005/2021- realização de fiscalização com o intuito
de notificar e retirar os grupos de ciganos que invadiram vários
terrenos do Poder Público, localizados na Rua Doutor Roberto
Santos  Laureano,  número  340  e  próximos,  no  Bairro
Independência,  construindo  casas  no  local,  causando  vários
transtornos para os moradores da região, que têm as residências
atacadas no período noturno, caso neguem dar algum tipo de
produto; quando solicitam aos acampados que retirem os carros
estacionados na frente das garagens, eles amassam os portões,
realizam queimadas, jogam entulhos e lixos nas calçadas, pedras e
madeiras na via, impedindo a passagem de veículos pelo local,
ameaçando inclusive os motoristas do aplicativo Uber; segundo a
proponente, o objetivo não seria desampará-los, mas criar políticas
públicas para o reconhecimento da cultura e sociedade cigana,
porém de forma legal e sem prejudicar os demais munícipes; 2)
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 2.007/2021- aumento
no número de equipes de fiscalização da força-tarefa, constituída
para atuar  durante  a  pandemia,  assim  como no número de
veículos utilizados para esse fim; a proponente ressaltou que, com
a estrutura disponibilizada (oito pessoas e dois veículos, revezando
nos  três  turnos),  a  força-tarefa  não  consegue  inibir  as
aglomerações e o desrespeito às determinações municipais; b) n.
2.008/2021- instalação de academia ao ar livre na rua principal do
Distrito de Florestina, mais precisamente entre o parquinho e a
escola; c) n. 2.010/2021- imediata interdição da Ponte Preta, além
da sinalização e do urgente reparo, pois apenas uma solda foi
realizada na parte superior da ponte, “melhorada” pelos próprios
moradores, mas os pranchões caíram e as travessas quebraram,
sendo necessárias  providências  para garantir  a  segurança  das
pessoas,  priorizando a construção de uma nova ponte;  d)  n.
2.011/2021- realização de processo licitatório para a contratação
de empresa responsável pela conclusão das obras na Praça Avelino
Alves Coutinho, no Bairro Miranda; segundo a proponente,  o
deputado federal José Vitor de Resende Aguiar destinará mais
duzentos  e  cinquenta  mil  reais  para  a  conclusão  da  praça,
totalizando  um  investimento  de  meio  milhão  de  reais,
contemplando o  espaço  com parque infantil,  bancos,  lixeiras,
prática de capoeira, basquete e paisagismo; e) n. 2.012/2021- que
seja assegurado às famílias o direito de velar seus entes queridos,
quando a declaração médica de óbito indicar a possibilidade de
adoção de medidas menos restritivas, por não oferecer risco de
contaminação; 3) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Wellington
Resende da Silva/PL: a) n. 2.009/2021- roçagem do mato existente
nas dependências do Aeroporto Santos Dumont, principalmente
nas proximidades do muro que confronta com a Rua São Luiz até o
final  da  Rua  Raimundo  Joel;  4)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.013/2021- que o comércio

seja liberado para permanecer aberto aos sábados, respeitando as
restrições do Plano Minas Consciente, tendo em vista que matéria
veiculada na rede social da Prefeitura de Araguari informou que, a
partir  da  presente  data,  seria  expedido  novo  decreto,
estabelecendo  que  as  vendas  seriam  apenas  na  modalidade
delivery; ou que as vendas possam ser presenciais pelo menos no
dia doze do  corrente,  por  ser  uma data comemorativa e  os
comerciantes perderiam muito; 5) Eunice Maria Mendes/PSB: a)
n. 2.014/2021- que seja intensificada a fiscalização da força-tarefa
quanto à aglomeração que estaria ocorrendo no Banco Mercantil
do Brasil, pois seriam muitas as reclamações de que os idosos têm
que aguardar nas filas para recebimento e efetuar a prova de vida;
pedido  extensivo  ao  Banco  Mercantil  do  Brasil,  verificando a
possibilidade de contratar mais servidores para atendimento ou
realizar agendamentos para diminuir as aglomerações e possíveis
contágios da Covid-19; b) n. 2.015/2021- que seja efetuado estudo
para atualização e revitalização do Plano de Mobilidade Urbana,
realizando audiências públicas para possibilitar a participação da
sociedade, em cumprimento ao disposto na Lei Federal n. 12.587,
de  3  janeiro  de  2012,  que  instituiu  a  Política  Nacional  de
Mobilidade  Urbana,  estabelecendo  diretrizes  para  o
desenvolvimento urbano; c) n. 2.016/2021- conclusão das obras
de pavimentação nas Ruas dos Angicos,  das Nogueiras e dos
Tamburis, no Bairro São Sebastião; asfaltamento da Rua Diolina
Américo da Silva, no Bairro Vieno; d) n. 2.017/2021- construção de
um Centro Administrativo, inclusive  com o funcionamento no
espaço  da  Câmara  Municipal,  proporcionando  aos  cidadãos
acesso a um único local para encaminhar documentos e pedidos
de serviços; e) n. 2.018/2021- realização de estudo para solucionar
o problema do trânsito no entroncamento da Avenida Bahia com a
Avenida  Coronel  Theodolino  Pereira  de  Araújo  e  a  Avenida
Batalhão Mauá, e entorno, devido ao intenso fluxo de veículos no
setor; f) n. 2.020/2021- que as lactantes sejam incluídas no grupo
prioritário de vacinação contra a Covid-19, conforme publicação de
documentário  científico  pela  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria
(SBP)- Departamentos Científicos de Aleitamento, Imunizações e
Infectologia, que inclusive destaca a diminuição do risco teórico de
transmitir a infecção aos filhos; g) n. 2.021/2021- encaminhando
para análise, anteprojeto sobre a individualização de instalação de
hidrômetro nas edificações verticais residenciais, nas de uso misto
e nos condomínios residenciais; 6) Eunice Maria Mendes/PSB,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 2.019/2021- que interceda
junto à empresa CAF Transportes Eireli, responsável pela prestação
de serviço do transporte coletivo em Araguari, com o objetivo de
ampliar o horário da linha de ônibus do Bairro São Sebastião, para
melhor atender os trabalhadores, uma vez que, atualmente, o
último horário seria às dezoito horas e dez minutos; 7) Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 2.022/2021- reforma e manutenção no
parque infantil (cordas arrebentadas, tábuas arrancadas) existente
na Praça Augusto Diniz; b) n. 2.023/2021- que seja ajustada a
iluminação  pública  da  quadra  de  peteca  na  Avenida  Coronel
Belchior de Godoy; c) n. 2.025/2021- desenvolvimento de políticas
públicas  de acolhimento  aos  imigrantes  haitianos  e  africanos,
buscando apoio  junto aos governos  estadual  e  federal;  d)  n.
2.026/2021- pavimentação asfáltica na continuação da Rua das
Andorinhas,  no  Bairro  dos  Bosques;  e)  n.  2.027/2021-
disponibilização de uma assistente social para prestar serviços no
Abrigo Cristo Rei, por meio de parceria celebrada com base na Lei
Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014; f) n. 2.028/2021- criação
do Centro Municipal de Atendimento ao Deficiente Visual, com
cursos do sistema braile, informática, música e de utilização de
celular;  g)  n.  2.029/2021-  realização  de  campanha  para
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conscientização e prevenção de violência contra as mulheres; h) n.
2.030/2021- que seja criada a “Patrulha Maria da Penha”, para
acompanhamento  e  fiscalização  das  medidas  protetivas,  com
atendimento  qualificado  às  mulheres  vítimas  de  violência;  8)
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
2.024/2021- cronograma do serviço de manutenção nas estradas
rurais do Município; 9) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.034/2021-
implantação no Município da Estratégia de Saúde Rural – ESF,
atendendo reivindicações das mulheres que residem na área rural;
10) Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 2.035/2021- que
estude  medidas  para  desacelerar  o  trânsito  nas  Ruas  Padre
Nicácio,  Coromandel  e  Joaquim  Barbosa;  b)  n.  2.036/2021-
implantação  de  drenagem  pluvial  na  Avenida  Porto  Alegre,
evitando  os  constantes  alagamentos;  c)  n.  2.037/2021-
contratação  de  servidores  ou  designação  de  estagiários  para
atuarem no protocolo da Prefeitura Municipal, pois a tramitação
de muitos processos estaria paralisada devido à grande demanda
no setor; d) n. 2.038/2021- abertura de um retorno no final da
Avenida Minas Gerais, Bairro Gutierrez, nas proximidades da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus; e) n. 2.039/2021- revitalização da
Praça  Vereador  Pedro  Antônio  das  Chagas,  com  serviço  de
jardinagem,  bancos  próximos  ao  parque  infantil,  pista  de
caminhada e calçamento para pedestres na parte interna; 11)
Paulo César  Pereira/DEM, Sebastião Joaquim Vieira/PSL:  a)  n.
2.040/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica na Rua
João Rodrigues da Cunha, no cruzamento com a Avenida Doutor
Oswaldo Pieruccetti – Loteamento Residencial Jardim Interlagos II,
sendo obrigatória a conversão à direita para quem vai ingressar na
Rua da Prata – Bairro Miranda, e que seja realizado um estudo
para  modificação,  reestruturação  ou  construção  de  um  novo
cruzamento, objetivando agilizar o enorme fluxo de veículos; 12)
Paulo César Pereira/DEM: a) n. 2.041/2021- reforço nas equipes de
atendimento da Atenção Básica de Saúde- importante chave para
controlar o avanço da pandemia nos municípios de pequeno e
médio porte, com os dados do acompanhamento sendo utilizados
na conscientização e elaboração de planos efetivos de combate ao
vírus,  principalmente  por  estar  entrando  no  inverno,  que
sobrecarrega o sistema de saúde; b) n. 2.042/2021- reforço nas
campanhas  de  conscientização  da  prevenção  da  Covid-19,
utilizando televisão, rádio, redes sociais, para enfatizar a situação
de  superlotação  das  UTIs  (Unidade  de  Terapia  Intensiva),  do
Hospital de Campanha e da Unidade de Pronto Atendimento -
UPA, mostrando vídeos e testemunhos de pessoas que perderam
familiares, de pacientes travando uma luta diária por leitos de UTIs,
ou pelo doloroso processo de recuperação; c) n. 2.043/2021- que
a comunidade escolar  e a  sociedade,  por  meio do aplicativo
“clique escola” - dados do Programa Dinheiro Direto na Escola –
PDDE,  disponível  no  Google  Play  e  Aplle  Store,  possam
acompanhar de perto as ações agregadas, ligadas a programas do
Ministério da Educação; a ferramenta ainda traz dados gerais
sobre as escolas de cada município, como a nota de cada unidade
no  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Básica  –  SAEB;  d)  n.
2.044/2021- implantação de sinalização de parada obrigatória -
PARE - na Rua Aquileu Nogueira, cruzamento com a Rua Vereador
Alaor  Alves  de  Melo,  invertendo  a  sinalização  existente,
priorizando a segunda via, que tem maior fluxo de veículos; e) n.
2.045/2021-  encaminhando  para  análise,  anteprojeto  de  lei
dispondo sobre a implantação de faixas elevadas de pedestres no
Município; 13) Renato de Almeida/PSC: a) n. 2.046/2021- que
sejam realizados estudos com o objetivo de apoiar, em parceria
com  empresas  privadas,  profissionais  voluntários  que,  sem

nenhuma ajuda, doam seu tempo para dar aulas, especialmente
de práticas esportivas; b) n. 2.047/2021- limpeza e roçagem na
ciclovia da Avenida Cornélia Rodrigues da Cunha, Bairro Santiago;
c) n. 2.048/2021- construção de praça na área verde situada na
projeção  da  Rua  Marilda  de  Fátima  Fernandes  Arantes,
Loteamento Portal do Cerrado II,  com a instalação de parque
infantil (parquinho) e de academia ao ar livre; d) n. 2.049/2021-
concessão  aos  servidores  públicos  estatutários  do  Descanso
Semanal Remunerado – DSR, já disponibilizado aos celetistas que
exercem a mesma função, por meio da Lei Complementar n. 117,
de  23  de  outubro  de  2015;  e)  n.  2.051/2021-  análise  e
reformulação  do  decreto  municipal  proibindo  a  abertura  do
comércio na data comemorativa de doze de junho - sábado, pois
os  comerciantes prepararam  os estoques  e  mercadorias  para
vendas e o fechamento acarretará grandes prejuízos; 14) Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: a) n. 2.052/2021- que seja designado um
servidor do setor de serviços gerais para realizar manutenções e
limpezas  diárias  nos  banheiros  das  praças  de  Araguari,
monitorando  a  entrada  e  saída  dos  usuários,  evitando
depredações e o uso de droga no local; designação também de
um guarda noturno, especialmente para a Praça Manoel Bonito;
15) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a)
n. 2.053/2021- encaminhando para análise, anteprojeto de lei
criando o Programa Academia da Criança, do Adolescente e da
Juventude;  16) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n.
2.054/2021- retífica de motores fundidos das três  patrolas,  e
compra de lâminas para as duas únicas em funcionamento, pois a
falta do maquinário prejudica os produtores rurais que necessitam
de  manutenção  nas  estradas  para  escoamento  da  produção
agrícola; b) n. 2.056/2021- que encaminhe o extrato da conta da
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública –
COSIP,  referente  ao  corrente  ano;  c)  n.  2.057/2021-
restabelecimento do serviço de luminárias de LED na cidade e
distritos,  paralisado  desde  janeiro  do  corrente  ano;  d)  n.
2.058/2021- pavimentação asfáltica da via entre o Cemitério Park
e o aterro sanitário; 17) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n. 2.055/2021- realização de
campanha para alfabetização de adultos no Centro Educacional
Municipal  –  CEM  Papa  João  XXIII  –  Bairro  Novo  Horizonte,
considerando  que  a  maioria  não  teve  a  oportunidade  de
frequentar a escola na idade convencional; 18) Sebastião Joaquim
Vieira/PSL: a) n. 2.059/2021- afixação de tabela nos pontos de
ônibus,  contendo  os  horários  do  transporte  coletivo;  b)  n.
2.061/2021-  instalação  de  academia  ao  ar  livre,  iluminação,
bancos,  parquinho  infantil,  calçadas  e  paisagismo  na  Praça
Argemiro Vieira Carneiro, no Bairro Sibipiruna; c) n. 2.063/2021-
limpeza e retirada dos entulhos nas Ruas Satélite e Saturno, Bairro
Novo Horizonte; d) n. 2.064/2021- que encaminhe projeto de lei
reajustando as  funções gratificadas dos servidores efetivos da
Secretaria Municipal de Saúde, que exercem suas funções de
coordenadoria,  mudando  a  nomenclatura;  e)  n.  2.065/2021-
aumento no valor do vale-alimentação dos servidores públicos
municipais,  defasado  devido  a  alta  da  inflação  e  o  impacto
econômico da pandemia, com o aumento de preços dos produtos
básicos; f) n. 2.068/2021- instalação de academia ao ar livre e de
parque infantil (parquinho) na área situada nos fundos do Centro
Municipal de Educação Infantil – CMEI localizado na Rua Professor
Luiz  Rocha,  paralela  à  Rua  Maria  Ângela  Garcia  Martin,
Loteamento  Residencial  Alvorada,  Bairro  Ouro  Verde;  g)  n.
2.069/2021- concessão de aumento aos conselheiros tutelares,
aos agentes de endemias e agentes de saúde, de nove vírgula três
por cento, para recomposição salarial dos índices inflacionários;

19) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
2.062/2021- cumprimento da Lei n. 5.968, de 28 de novembro de
2017, que criou gratificação especial para os servidores efetivos
das carreiras do Sistema Municipal de Ensino, investidos em cargos
de provimento em comissão de diretor de Centro Educacional
Municipal  –  CEM,  de  coordenador  de  Centro  Municipal  de
Educação  Infantil  –  CMEI,  e  dos  integrantes  das  equipes
pedagógicas e de funções de confiança da Secretaria Municipal de
Educação, pois os salários estariam defasados se comparados com
os  salários  dos  professores;  20)  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 2.070/2021- asfaltamento da Rua Luiz Scalia,
Bairro de Fátima; b) n. 2.073/2021- que informe o motivo da falta
de psiquiatra e de atendimento no Centro de Atenção Psicossocial
– CAPS; c) n. 2.074/2021- instalação de academia ao ar livre e de
quadra do jogo de peteca no Loteamento Residencial Alvorada;
21)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 2.071/2021- que informe o motivo da falta de
peças para a Superintendência de Água e Esgoto – SAE realizar
manutenção, resultando na demora para a execução de serviços
de  contenção  de  vazamentos  de  água,  com  reclamação  da
população;  22)  Paulo  César  Pereira/DEM,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a)  n.  2.072/2021- disponibilização de wi-fi nas
praças,  proporcionando  momentos  de  lazer,  estudo,
principalmente aos jovens; 23) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL: a) n. 2.075/2021- instalação nas praças da cidade de
bancos e de mesas para jogo de damas; 24) Wellington Resende
da Silva/PL: a) n. 2.076/2021- que interceda junto aos deputados
estadual Raul José de Belém e federal José Vítor de Resende
Aguiar, solicitando policiamento nos postos de combustíveis nas
rodovias que passam por Araguari; melhorias na iluminação dos
citados estabelecimentos, inclusive dentro da cidade, garantindo
maior segurança aos motoristas; b) n. 2.077/2021- execução do
serviço  de  pintura  estratigráfica  e  estudo  para  instalação  de
redutor de velocidade na Rua Gonçalves Dias, cruzamento com a
Rua  Felício  dos  Santos,  Bairro  dos  Bosques,  devido  à  alta
velocidade dos veículos; c) n. 2.078/2021- abertura do canteiro
central  da  Avenida  Brasil,  possibilitando  o  acesso  à  Rua  do
Contorno, no Bairro Brasília, diminuindo o grande fluxo de veículos
na Rua Amazonas; d) n. 2.081/2021- patrolamento das estradas
rurais na região da Ponte Preta; 25) Eunice Maria Mendes/PSB,
Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 2.080/2021- instalação de
redutor de velocidade na Avenida Comissão Crulls, Bairro Brasília,
para evitar acidentes; b) n. 2.079/2021- instalação de academia ao
ar  livre  na Avenida Brasil,  em frente  à  loja  de calçados;  26)
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
2.082/2021- instalação de proteção de vidro ou de acrílico nos
balcões de atendimento das Unidades Básicas de Saúde da Família
– UBSF, para maior segurança dos membros das equipes que
atuam diretamente com o público; 27) Wilian Marques Postigo/PL:
a) n. 2.083/2021- que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE
realize reparo para conter o vazamento de água em frente ao
número  570  da  Rua  Oziano  Moreira  de  Almeida,  Bairro
Independência; b) n. 2.084/2021- aplicação de raspas de asfalto
nos pontos mais críticos da zona rural, na região do Fundão e na
serra  da  Ponte  Preta;  28)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 2.085/2021- informações sobre o termo
de doação de bens a título gratuito n. 17/2021, de um kit feira,
composto por dez barracas, vinte jalecos, sessenta caixas plásticas
e duas balanças digitais, pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG, por
meio de gestão do deputado estadual Raul José de Belém; 29) Ana
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Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n. 2.086/2021- permanência de
uma assistente social  na Policlínica,  em tempo integral;  b)  n.
2.087/2021- que seja disponibilizado para os moradores da zona
rural, o agendamento telefônico de consultas; c) n. 2.088/2021-
contratação  de  um  médico  reumatologista  para  atender  no
Município; d) n. 2.089/2021- construção de portal de boas-vindas
nas entradas da cidade, demonstrando acolhimento aos visitantes;
e) n. 2.090/2021- que informe o motivo da redução dos exames
de ultrassom transvaginal, em cinquenta por cento da cota de cada
unidade de saúde; f) n. 2.091/2021- que informe a quantidade de
exames de ultrassom transvaginal destinada a cada unidade de
saúde, no período de primeiro de janeiro a oito de junho do
corrente ano, encaminhando cópia do contrato de prestação do
serviço;  g)  n.  2.092/2021-  implantação  de  um  Centro  de
Reabilitação Físico-Motora, com atendimentos fisioterápicos, por
ser  grande  a  demanda  e  reduzido  o  número  de  clínicas
credenciadas;  30)  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
2.093/2021- esclarecimentos sobre o convênio celebrado entre o
Município  e  o  Hospital  Santo  Antônio,  referente  aos  casos
ortopédicos;  segundo  o  proponente,  seriam  inúmeras  as
reclamações dos pacientes de que, ao chegarem ao Hospital Santo
Antônio, encaminhados pela Unidade de Pronto Atendimento –
UPA, são mandados para casa e agendada a colocação de gesso
para  dias  depois,  inclusive  durante  a  madrugada;  que  seja
verificada  a  regularidade  dos  atendimentos,  buscando  uma
solução para o problema; b) n. 2.094/2021- que sejam tomadas
medidas para controle e contenção da presença dos pombos
urbanos na Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUs,
lembrando que a quadra era utilizada pelos alunos do Centro
Educacional  Municipal  –  CEM  Rosângela  de  Fátima  Cardoso
Rodrigues, estando agora praticamente inutilizada pela presença
dos pássaros e seus resíduos; c) n. 2.095/2021- que informe as
medidas tomadas visando garantir o abastecimento de água para
a população, tendo em vista que Minas Gerais estaria no rol dos
estados em alerta de emergência hídrica, para o período de junho
a setembro; d) n. 2.096/2021- realização de estudos para que a
Rua Coronel José Ferreira Alves continue sendo de mão dupla
(partir da Rua Luiz Schinoor), implantando mão dupla também na
Praça dos Ferroviários- sentido Avenida Senador Melo Viana; e) n.
2.097/2021- implantação de mão única no trecho da Rua Luiz
Schinoor compreendido entre a Rua da Glória e a Avenida Coronel
Belchior de Godoy, visando garantir um trânsito mais seguro no
setor; 31) Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 2.098/2021- criação
de condições para que os ambulantes tenham tranquilidade para
trabalhar na cidade; b) n. 2.099/2021- levantamento topográfico
das Ruas Rio de Janeiro e Guarani, e patrolamento para a abertura
até a lateral da BR-050; c) n. 2.100/2021- cópia da ata da reunião
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA,
que autorizou a construção das quadras de jogo de peteca nos
canteiros centrais, considerados áreas verdes; d) n. 2.101/2021-
que seja realizado levantamento topográfico da área verde situada
dentro do antigo Posto Cascavel, que estaria sendo utilizada como
estacionamento; e) n 2.102/2021- aplicação de vacina contra a
Covid-19  nos  três  coveiros  contratados  recentemente;  f)  n.
2.103/2021-  extensão  de  rede  de  energia  elétrica,  com  a
colocação de postes nas Ruas Guarani, Rio de Janeiro, São Salvador
e Ventania, até a BR-050; g) n. 2.104/2021- recapeamento da Rua
São José (sequência da Rua Sebastião Naves) no Bairro Paraíso; h)
n. 2.105/2021- instalação de  lâmpadas de LED na Rua Manuel da
Silva Neto, no Residencial Portal de Fátima II; i) n. 2.106/2021-
instalação de redutores de velocidade próximo ao número 352 da
Rua Quinze, no Residencial Bela Suíça I, e próximo ao número 330

da Rua Floraci  Paula,  no Residencial  Portal  de Fátima I;  j)  n.
2.107/2021- informações sobre a sindicância que apura o episódio
das vacinas que perderam a validade por serem deixadas fora da
geladeira; k) n. 2.108/2021- agilidade na concessão de reajuste
salarial  aos  motoristas  de  vans  (vanzeiros),  que  estaria
dependendo de parecer jurídico. As Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o
projeto de lei n. 77/2021, que “Modifica a denominação da Rua
Um,  localizada  no  Loteamento  Solar  Park  Bela  Vista,  Bairro
Milenium, para Rua Odilon Neves” – com apoio da Vereadora Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB.  A  Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC apresentou as seguintes proposições: a) requerimento n.
2.004/2021, solicitando ao Instituto Mineiro de Agropecuária –
IMA,  que  informe  como  seria  realizado,  em  Araguari,  o
cadastramento dos animais de grande porte, quando entram e
saem, inclusive de catireiros, carroceiros, dentre outros, com o
objetivo de ter  o  controle  e  erradicar  possíveis  doenças que
possam  entrar  se  não  ocorrer  a  devida  fiscalização,
comprometendo a saúde de animais que vivem no Município; b)
requerimento n. 2.006/2021, solicitando ao presidente da Câmara
Municipal que seja realizada audiência pública no dia dez de junho
do corrente, para discutir a situação, no Município, dos animais de
grande  porte;  c)  projeto  de  lei  n.  78/2021,  que “Modifica  a
denominação da Rua “Q”, localizada no Loteamento Solar Park
Bela Vista, Bairro Milenium, para Rua Doutor Ronaldo Duarte” –
com apoio da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; d) projeto de
lei n. 79/2021, que “Modifica a denominação da Área Verde Dois,
localizada no Loteamento Portal do Cerrado I, Bairro Santiago, para
Rua Doutor Romeu Duarte.” A Vereadora Denise Cristina Lima de
Andrade/PL apresentou os projetos de lei: a) n. 80/2021, que
“Modifica a denominação da Rua Doze, localizada no Loteamento
Solar Park Bela Vista, Bairro Milenium, para Rua Hilda Marques
Ferreira”; b) n. 81/2021, que “Modifica a denominação da Rua
Cinco,  localizada no Loteamento  Solar  Park  Bela Vista,  Bairro
Milenium, para Rua Irmã Idelízia – Diva de Carvalho da Cunha.” Os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Wellington Resende
da  Silva/PL  solicitaram  o  envio  de  ofícios  de  pêsames
(requerimentos n.s 2.031/2021, 2.032/2021) às famílias de Yuri
Nascimento de Araújo e de Hermínio Martins Cardoso Filho. O
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB solicitou o envio de ofício
de pêsames (requerimento n. 2.033/2021) à família de Fernando
Mendonça  Borges.  O  Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos  apresentou  as  seguintes  proposições:  a)
requerimento  n.  2.039-A/2021,  solicitando  ao  presidente  da
Câmara  Municipal  a  realização  de  audiência  pública,  no  dia
quatorze do corrente, para discutir a regularização das escrituras
públicas por meio do REURB; b) projeto de decreto legislativo n.
45/2021, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de Araguari
ao Excelentíssimo Senhor Sílvio Monteiro Tabaco.” O Vereador
Renato  de  Almeida/PSC  solicitou  ao  diretor  da  empresa
concessionária da Rodovia Eco050 (requerimento n. 2.050/2021),
que seja efetuada operação tapa-buraco no quilômetro seis da BR-
050, em frente ao restaurante Barro Branco. O Vereador Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota apresentou o projeto de lei n. 82/2021, que
“Modifica a denominação da Rua “J”, localizada no Loteamento
Residencial Vila Olímpica, Bairro São Sebastião, para Rua Esmon
Corrêa  de  Melo.”  Os  Vereadores  Paulo  César  Pereira/DEM e
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota apresentaram moção (n. 43/2021)
de aplauso à equipe da força-tarefa de fiscalização da Covid-19,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade araguarina. O

Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentou as seguintes
proposições: a) requerimento n. 2.060/2021, solicitando o envio
de ofício de pêsames à família de Romilda Pereira Alves; b) moção
(n. 44/2021) de aplauso ao secretário Guilherme Henrique dos
Santos  Santana  e  equipe  da  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente, pelo trabalho desenvolvido em parceria com o Viveiro
Flora  Brasil,  de  plantio  de  árvores  frutíferas  em  área  de
preservação no Bairro Gutierrez. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB  fez  a  retirada  do  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”; e
reapresentou a matéria por meio do projeto de lei n. 83/2021, que
“Modifica a denominação da Rua “O”, localizada no Loteamento
Jardim Botânico, para Rua Lázara da Costa Rosa.” A Vereadora Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  o  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.
2.066/2021,  contendo  número  regimental  de  assinaturas,
solicitando a dispensa dos interstícios regimentais para discussão e
votação do projeto de lei complementar n. 7/2021. A Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o
requerimento n. 2.067/2021, contendo número regimental de
assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regimentais para
discussão e votação do projeto de decreto legislativo n. 44/2021. O
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC fez a retirada dos seguintes
projetos: a) de lei n. 2/2021, que “Altera o inciso III, do art. 3º, da
Lei n. 6.213, de 2 de outubro de 2019, que “Autoriza a doação à JP
Auto Partes Ltda. – ME, dos imóveis que menciona no Distrito
Industrial, dando outras providências”; b) de decreto legislativo n.
8/2021, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de Araguari
ao  Excelentíssimo  Senhor  Ederson  Campos  França.”  Os
requerimentos  n.s  2.066  e  2.067/2021  foram  aprovados  por
quinze votos. VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscritos
a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC, 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, a Vereadora Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  e  os  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  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,
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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.  Inicialmente,  o  pedido  formulado  pelo
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, de adiamento da votação
do projeto de lei n. 51/2021 (funções gratificadas), foi aprovado
por  dez  votos,  um  contra  e  registradas  as  abstenções  das
Vereadoras Ana Lúcia  Rodrigues Prado/PSB,  Débora de Sousa
Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e do Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL. Em
votação o substitutivo ao projeto de lei n. 55/2021, de autoria do
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  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. 55/2021 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. 34, de 8 de
junho de 2021, que “Dá a denominação de Praça Ivanise Costa dos
Reis a Área Verde Dois, localizada no Loteamento Residencial Vila
Olímpica,  Bairro São Sebastião.” Em votação o substitutivo ao
projeto de lei  n.  56/2021,  de autoria  do Vereador  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  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. 56/2021
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. 35, de 8 de junho de 2021, que “Dá a
denominação de Praça Berveli  Cunha Monteiro a Área Verde
Cinco, localizada no Loteamento Residencial Vila Olímpica, Bairro
São  Sebastião.”  Nos  pareceres  da  Comissão  Permanente  de
Redação aos supracitados substitutivos, a Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC assinou em substituição ao Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL (proponente). Nos termos do inciso II, do § 2º,
do art. 202, do Regimento Interno, ficou prejudicada a discussão
dos textos originais dos projetos de lei n.s 55/2021 e 56/2021, em
virtude da aprovação dos substitutivos. Em votação o projeto de lei
n.  63/2021,  de  autoria  do  Executivo,  foram  aprovados  por
dezesseis  votos:  a)  pareceres das  Comissões  Permanentes  de
Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
de Educação e Cultura; b) projeto de lei n. 63/2021 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. 36, de 8 de junho de 2021, que “Autoriza a
abertura de crédito especial para a criação de dotações no vigente
orçamento da FAEC - Fundação Araguarina de Educação e Cultura,
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).” Em votação o projeto de lei
n.  64/2021,  de  autoria  do  Executivo,  foram  aprovados  por
dezesseis  votos:  a)  pareceres das  Comissões  Permanentes  de
Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
de Educação e Cultura; b) projeto de lei n. 64/2021 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. 37, de 8 de junho de 2021, que “Autoriza a
abertura de crédito especial para a criação de dotações no vigente
orçamento da FAEC - Fundação Araguarina de Educação e Cultura,
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).” Em votação o
projeto de lei complementar n. 8/2021, de autoria da Mesa da
Câmara, foram aprovados por dezesseis votos: a) pareceres das
Comissões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política
Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; b)
projeto de lei complementar n. 8/2021 e o parecer da Comissão
Permanente  de  Redação  que,  após  efetuar  as  necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a
íntegra do texto final no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei Complementar n. 7, de 8 de junho de 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,  dando  outras
providências.” No parecer da Comissão Permanente de Redação
ao  supracitado  projeto  de  lei  complementar,  os  Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Marcos  Vinícius  Duarte/
Republicanos e Wellington Resende da Silva/PL, assinaram em
substituição  aos  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Sebastião
Joaquim Vieira/PSL (membros da Mesa da Câmara). Os projetos
de decreto legislativo n.s 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021,
37/2021  e  38/2021  (de  autoria  do  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade- o segundo também de autoria do Vereador
Wilian Marques Postigo/PL), foram aprovados por dezesseis votos,
assim como correspondentes pareceres da Comissão Permanente
de Legislação e  Justiça,  da  Comissão  Especial  e  da Comissão
Permanente  de  Redação,  sendo  que  referidos  projetos,
promulgados  pelo  presidente  da  Câmara,  foram  convertidos
respectivamente nos Decretos Legislativos: a) n. 1.104, de 8 de
junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor Gilberto Veloso da Cunha Júnior – Aspirante
a Oficial da Polícia Militar de Minas Gerais”; b) n. 1.105, de 8 de
junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor José Ricardo de Aguiar – Segundo-Sargento
da Polícia Militar de Minas Gerais”; c) n. 1.106, de 8 de junho de
2021,  que  “Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao
Excelentíssimo Senhor Álisson Cassimiro dos Santos – Primeiro-
Tenente da Polícia Militar de Minas Gerais”; d) n. 1.107, de 8 de
junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor Leandro Cássio Pereira – Cabo da Polícia
Militar de Minas Gerais”; e) n. 1.108, de 8 de junho de 2021, que
“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor Jasmiel Alves da Fonseca – Terceiro-Sargento da Polícia
Militar de Minas Gerais”; f) n. 1.109, de 8 de junho de 2021, que
“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor Thiago Andrade Lana – Capitão da Polícia Militar de Minas
Gerais.” Em seguida, foram aprovados, por dezesseis votos, os
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 Meio Ambiente, ao projeto de lei complementar n.
7/2021. Anunciada a votação do projeto de lei complementar, o
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB registrou sua abstenção,
por ter ratificado a manifestação da Consultoria Jurídica da Câmara
sobre  a  matéria,  no  parecer  da  Comissão  Permanente  de

Legislação e Justiça, da qual é presidente. Prosseguindo, foram
aprovados por quinze votos (uma abstenção), o projeto de lei
complementar n. 7/2021, de autoria do Executivo, 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 Complementar n. 8, de 8 de junho de 2021, que
“Institui Programa de Regularização Fundiária – REURB, no âmbito
do Município de Araguari, dando outras providências.” Em votação
o  projeto  de  decreto  legislativo  n.  44/2021,  de  autoria  dos
Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade  e  Wilian
Marques Postigo/PL,  foram aprovados por  dezesseis  votos:  a)
pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da
Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 44/2021 e o
parecer Comissão Permanente de Redação, sendo que referido
projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no
Decreto Legislativo n. 1.110, de 8 de junho de 2021, que “Concede
o Título de Cidadão Honorário de Araguari  ao Excelentíssimo
Senhor Thiago Andrade Lana – Capitão da Polícia Militar de Minas
Gerais.” 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 primeiro de junho de dois
mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES-
Foram aprovados, por dezesseis votos: a) requerimentos n.s 2.004,
2.005,  2.006,  2.007,  2.008,  2.010,  2.011,  2.012,  2.013,  2.014,
2.015,  2.016,  2.018,  2.019,  2.020,  2.021,  2.022,  2.024,  2.025,
2.027,  2.028,  2.029,  2.030,  2.031,  2.032,  2.033,  2.034,  2.035,
2.037, 2.038, 2.039-A, 2.040, 2.041, 2.042, 2.043, 2.044, 2.045,
2.046,  2.047,  2.048,  2.049,  2.050,  2.052,  2.053,  2.054,  2.055,
2.056,  2.058,  2.059,  2.060,  2.062,  2.063,  2.064,  2.065,  2.068,
2.069,  2.070,  2.071,  2.072,  2.073,  2.075,  2.076,  2.077,  2.078,
2.079,  2.080,  2.082,  2.083,  2.085,  2.086,  2.087,  2.088,  2.090,
2.091,  2.092,  2.093,  2.094,  2.095,  2.096,  2.097,  2.098,  2.099,
2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107/2021; b)
moções de aplauso n.s 43, 44/2021. Não foram apreciados os
requerimentos n.s 2.009, 2.017, 2.023, 2.026, 2.036, 2.039, 2.051,
2.057,  2.061,  2.074,  2.081,  2.084,  2.089,  2.108/2021,  pois  os
pedidos constantes destes já foram formulados por meio dos
requerimentos  n.s  1.325,  1.999,  1.758,  792,  462,  557,  2.013,
especificar  locais,  279,  1.798/2.068,  701/855,  2.002,  1.754,
1.549/2021, respectivamente. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima sessão ordinária
os  projetos:  de  lei  n.s  45/2021,  51/2021,  59/2021,  62/2021,
65/2021, 66/2021; de decreto legislativo n.s 40/2021, 41/2021,
42/2021. O presidente comunicou ao plenário a realização das
seguintes audiências públicas: no dia nove de junho do corrente,
às nove horas, para a demonstração, pelo Poder Executivo, do
cumprimento  das  metas  fiscais  referentes  ao  primeiro
quadrimestre de dois mil  e vinte e um, em cumprimento ao
disposto no § 4º do art. 9º, da Lei Complementar Federal n. 101,
de 4 de maio de 2000; no dia onze de junho de dois mil e vinte e
um, às nove horas e trinta minutos, para a apresentação dos
relatórios de gestão da saúde do primeiro quadrimestre de dois
mil e vinte e um, pelo órgão gestor no Município do Sistema Único
de Saúde – SUS, em cumprimento ao disposto no § 5º, do art. 36,
da Lei Complementar Federal n. 141, de 13 de janeiro de 2012. 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
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Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de
Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. O horário de duração da
presente sessão foi prorrogado no decorrer desta, por duas horas,
após aprovação do plenário. O presidente Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença de todos, convocou
os vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara,  a
realizar-se às oito horas do dia quinze de junho do corrente; e, às
treze  horas  e  quinze  minutos,  declarou  encerrada  a  sessão.
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 8 de
junho de 2021. Ata aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala
das  sessões,  em  15  de  junho  de  2021.  Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -  presidente;  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário. 
_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO DIA
QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia quinze de junho 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,  as
Vereadoras Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  -  presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota  -  vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/
Solidariedade,  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  e  das
correspondências  recebidas.  II-  LEITURA  DA  ATA  DA  SESSÃO
ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada
no dia oito de junho de dois mil e vinte e um. III- LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Primeiramente,  o  presidente
comunicou ao plenário que os Decretos Legislativos n.s 1.104,
1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109 e 1.110, de 8 de junho de 2021,
foram publicados na edição n. 319 do Diário Oficial Eletrônico do
Legislativo  Municipal.  Ofícios  enviados  pelo  prefeito  Renato
Carvalho  Fernandes:  a)  n.  1.491/2021,  encaminhando  e
solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n. 84/2021,
que “Autoriza a abertura de crédito especial para a criação de
dotação no vigente orçamento da Secretaria Municipal de Obras,
mediante anulação parcial de dotação, no valor de R$ 800.000,00
(oitocentos  mil  reais)”;  b)  n.  1.492/2021,  encaminhando  e
solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n. 85/2021,
que “Promove alterações na Lei n. 4.602, de 22 de fevereiro de
2010, que “Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil – COMPDEC, alterada pelas Leis de n.s 5.218, de 27 de junho
de 2013, 6.061, de 5 de julho de 2018, e 6.133, de 31 de janeiro de
2019, dando outras providências”; c) n. 1.497/2021, contendo
mensagem substitutiva do anexo ao projeto de lei n. 76/2021, que
“Autoriza  o  Município  de  Araguari  a  celebrar  Acordo  de
Cooperação Técnica e inerentes termos aditivos com o Estado de

Minas  Gerais,  por  intermédio  da  Polícia  Civil,  dando  outras
providências.” O prefeito do Município, por meio do ofício n.
1.426/2018, formulou as seguintes razões de veto total: “Vimos
levar ao conhecimento de Vossa Excelência e ilustres Pares que
opusemos veto total à Proposição de Lei Complementar nº 6, de
18  de  maio  de  2021,  que  “Acrescenta  o  art.  11-A  à  Lei
Complementar nº 165, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre
a implantação de unidades habitacionais de caráter provisório, na
modalidade alojamento, no Município de Araguari, dando outras
providências”, cópia anexa, pelos fundamentos a seguir expostos:
Inicialmente  cumpre-nos  fazermos  um  breve  histórico  das
circunstâncias que levaram à edição da Lei Complementar nº 165,
de 29 de junho de 2020, que “Dispõe sobre a implantação de
unidades  habitacionais  de  caráter  provisório,  na  modalidade
alojamento,  no  Município  de  Araguari,  dando  outras
providências”, que envolveu estudos correlatos, participação de
diversos  setores da Administração Pública Municipal  além de
outras  autoridades,  a  exemplo  dentre  elas  representantes  da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Das diversas tratativas
surgiram propostas que melhor atendiam ao interesse coletivo
que serviram de suporte  para a  confecção do projeto de lei
complementar da iniciativa do Executivo, o qual inclusive sofreu
emendas por  parte da Câmara Municipal  no sentido do seu
aprimoramento,  trazendo  contribuições  importantes  para  o
debate do processo legislativo que deram origem a atual norma
complementar correlata vigente. Extrai-se da Lei Complementar nº
165, de 29 de junho de 2020, que nela estão previstos os requisitos
exigidos para a implantação das edificações destinadas à habitação
provisória  na  modalidade alojamento,  buscando minimizar  os
impactos  decorrentes  de  construções  desta  natureza,
principalmente no tocante a localização, impacto de vizinhança,
segurança, além de outras condições igualmente necessárias. Não
se sabe ao certo o que levou o Legislativo Municipal a elaborar o
Projeto  de  Lei  Complementar  que  deu  à  Proposição  de  Lei
Complementar nº 6, de 18 de maio de 2021, objeto do presente
veto total, todavia o que se verifica após sua análise é que a
introdução do Art. 11-A na Lei Complementar nº 165, de 29 de
junho de 2020, nos moldes propostos traduz total contrassenso
com  dispositivos  da  mencionada  norma  implicando  em
insegurança jurídica, inclusive por não guardar pertinência com o
ordenamento legal municipal em vigor ao criar casuísmo perigoso,
desnaturando  a  proposta  inicial  consubstanciada  na  Lei
Complementar mencionada, situação que exige por parte das
autoridades  constituídas  criteriosa  análise  e  posicionamento
sensato a respeito do assunto. É oportuno destacarmos aqui que a
Proposição de Lei Complementar nº 6, de 18 de maio de 2021,
padece de vício de iniciativa, pois ainda que o tema possa estar
afeto ao direito urbanístico a ação para iniciar o processo legislativo
é exclusiva do Chefe do Executivo, sobretudo considerando que a
legislação  sobre  ocupação,  condições  e  pressupostos  para  a
utilização  do  solo  urbano  municipal  envolve  matéria
precipuamente técnica e que pode afetar todo o planejamento
sobre ocupação do solo com implicação nas modalidades de
edificações. O que deixa transparecer dos termos da Proposição
de Lei Complementar nº 6, de 18 de maio de 2021, ora vetada
integralmente,  é  uma  tentativa  que  pode  levar  ao
descumprimento da Lei Complementar nº 165, de 29 de junho de
2020,  ao introduzir  no  seu contexto o afrouxamento  do seu
comando, ao permitir que edificações que não foram idealizadas
para o uso coletivo na modalidade de alojamentos, possam ser
utilizadas em total afronta ao que se encontra estabelecido na
citada  norma complementar,  bem  assim  em  outras  leis  que

dispõem sobre a construção de prédios e direito urbanístico. Com
isso o dever de oficio nos impele a não pactuarmos para que
pessoas possam ser colocadas em situação de risco, ao ocuparem
moradias  que  não  foram  construídas  para  finalidade  de
alojamento coletivo, sem apreciação prévia dos projetos técnicos e
aprovação dos diversos setores municipais que cuidam da análise
da segurança das edificações, bem como que não tenham passado
pelo  crivo  do  competente  Corpo  de  Bombeiros  Militar,
principalmente considerando a mudança da destinação daquelas
que portem o respectivo alvará de habite-se e baixa de construção.
Portanto,  não  se  pode  conceber  que  unidades  destinadas  à
habitação  provisória  na  modalidade  de  alojamento  sejam
utilizadas  nos  moldes  propostos  na  Proposição  de  Lei
Complementar nº 6, de 18 de maio de 2021, sob veto total, em
descumprimento do que estabelece a Lei Complementar nº 165,
de 29 de junho de 2020, norma regulamentadora que deve se
seguida  em  todos  os  seus  termos,  para  que  circunstâncias
adversas não acometam as pessoas que esperam dos Poderes
Constituídos a necessária responsabilidade no exercício do múnus
público.  Acrescente-se  mais  que  caso  a  Proposição  de  Lei
Complementar  nº  6,  de  18  de  maio  de  2021,  viesse  a  ser
sancionada por parte do Chefe do Executivo, a sua implementação
como pretendido se mostra contrária ao interesse público, o qual
deve ser protegido, levando em conta a segurança e o sossego das
pessoas. Não seria ao menos razoável que houvesse a sansão da
Proposição de Lei Complementar nº 6, de 18 de maio de 2021,
pois a futura norma dela decorrente não teria simetria com o
restante do contexto da Lei Complementar nº 165, de 29 de junho
de 2020,  a  qual  se  repita foi  idealizada para regulamentar  a
implantação de unidades habitacionais de caráter provisório, na
modalidade  alojamento,  no  Município  de  Araguari,  o  que
caracterizaria  infringência  de  norma  municipal  em  vigor  que
simplesmente não poderia ser modificada para atender situação
que não coaduna com seus dispositivos,  os quais  devem ser
observados para o bem estar de todos que dependem da sua
observância e aplicabilidade. Assim sendo, pelo que foi explanado
constata-se que a Proposição de Lei Complementar nº 6, de 18 de
maio de 2021, está em desconformidade com o contexto da
legislação  municipal  a  qual  objetiva  alterar,  com  potencial
infringência às normas urbanísticas aplicáveis à situação em tela,
bem como se mostra inconstitucional em relação à Constituição
Mineira quanto ao seu vício de iniciativa, além de ser contrária ao
interesse público, e por tudo mais a sua sanção implicaria num
retrocesso  do  arcabouço  legal  do  nosso  Município.  Face  ao
exposto, solicitamos a Vossas Excelências dignem-se acolher o
nosso veto total, ante as razões anteriormente formuladas, que no
mais encontra ainda amparo nos princípios da oportunidade e da
conveniência,  considerando também que a Proposição de Lei
Complementar nº 6, de 18 de maio de 2021, é flagrantemente
ilegal,  inconstitucional  e  contrária  ao  interesse  público.  Com
protestos de estima e consideração às pessoas de Vossa Excelência
e demais Vereadores, subscrevemo-nos. Respeitosamente. Renato
Carvalho  Fernandes  Prefeito  [sic].”  Concluída  a  leitura  das
correspondências,  o  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
passou a secretariar os trabalhos. IV- LEITURA DE PARECERES- Os
presidentes das comissões permanentes a  seguir  relacionadas
encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em
tramitação, conforme disposto no art. 79 do Regimento Interno. A
Comissão Permanente de Legislação e Justiça emitiu pareceres
pela aprovação dos projetos: a) de lei n. 40/2021 (LDO); b) de lei n.
76/2021 (Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Civil); c) de
decreto legislativo n. 43/2021 (Diploma de Honra ao Mérito:
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Edmar César Alves); d) de decreto legislativo n. 45/2021 (Título de
Cidadão  Honorário:  Sílvio  Monteiro  Tabaco).  A  Comissão
Permanente de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural emitiu parecer pela aprovação
do  projeto  de  lei  n.  76/2021.  A  Comissão  Permanente  de
Segurança Pública e Defesa do Consumidor emitiu parecer pela
aprovação do projeto de lei n. 76/2021. 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
43/2021 e 45/2021; no parecer ao primeiro projeto citado, o
Vereador  Renato de Almeida/PSC assinou em substituição ao
Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  (proponente).  V-
APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio
dos requerimentos: 1) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 2.110/2021- transferência do
prédio onde funcionou a escola municipal no Distrito de Florestina
para a Secretaria Municipal de Saúde, visando a instalação no local
de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, com a disponibilização de
atendimento odontológico, destacando que o deputado estadual
Raul José de Belém estaria disposto a indicar recursos para a
reforma e  adequação  do espaço;  2)  Denise  Cristina  Lima de
Andrade/PL:  a)  n.  2.111/2021-  prioridade  na  criação  de
Organismos  Governamentais  de  Promoção  de  Políticas  para
Mulheres - OPMs, com o objetivo de promover, articular, executar
e monitorar as políticas públicas voltadas às causas femininas;
maior  apoio  e  empenho  nas  propostas  encaminhadas,  pela
Câmara  Municipal,  de  implantação  das  políticas  públicas  de
promoção da igualdade, à articulação e efetivação de serviços
públicos,  implantação  de  estratégias  efetivas  de  prevenção  à
violência; pedido extensivo à vice-prefeita Maria Cecília de Araújo;
b) n. 2.112/2021- cessão de,  pelo menos, um advogado, um
assistente social e um psicólogo para a Delegacia de Proteção à
Mulher,  ao  Idoso  e  à  Criança,  que  estaria  com  apenas  seis
servidores, necessitando de equipe multidisciplinar para garantir
melhor  acolhimento  e  acompanhamento  das  vítimas;  c)  n.
2.113/2021- que viabilize a celebração de convênio e parceria do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com
entidades ou instituições de ensino no Município, objetivando
implantar o projeto “Qualifica Mulher”, estimulando as ações de
qualificação profissional, trabalho, empreendedorismo e geração
de  emprego  e  renda  para  as  mulheres  em  situação  de
vulnerabilidade social, atendendo, prioritariamente, aquelas que
possuem renda mensal de até um salário mínimo e meio, que não
tenham escolaridade, estejam cursando ou tenham concluído o
ensino fundamental e/ou médio; d) n. 2.114/2021- elaboração de
um boletim específico do “vacinômetro”, atualizado diariamente,
informando o número total de imunizados e detalhando quantos
receberam  a  primeira  e  a  segunda  doses,  dando  maior
transparência nas informações prestadas à comunidade; e) n.
2.115/2021-  levantamento  de  todas  as  ruas  cidade  que  não
dispõem do Código de Endereçamento Postal, com a inclusão do
CEP  em  todas  elas,  pois  a  inexistência  estaria  deixando  os
moradores sem possibilidade de comprovar residência, seja para
confecção de documentos, matrícula em escolas ou inscrição em
programas  assistenciais;  3)  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.
2.116/2021- que interceda junto à empresa CAF Transportes Eireli,
responsável  pelo  transporte  coletivo  no  Município,  a
disponibilização do serviço na região da Patrona, pelo menos uma
vez por semana; b) n. 2.117/2021- que sejam disponibilizados, na

Farmácia  Municipal,  os  medicamentos  que  fazem  parte  da
Atenção Básica à Saúde (como o Omeprazol), os utilizados pela
Saúde Mental (Amplictil, Diazepam e Neozine), os de uso contínuo
e  também  os  psiquiátricos;  c)  n.  2.118/2021-  instituição  do
Programa Jovem Aprendiz, em conformidade com a Lei Federal n.
10.097, de 19 de dezembro de 2000, ao estabelecer a necessidade
de que “... empresas de médio e grande porte, além de órgãos
públicos, tenham entre 5% e 15% do seu quadro de funcionários
formado por jovens com idade entre 14 e 24 anos para facilitar a
inserção dos jovens no mercado de trabalho”; d) n. 2.119/2021-
inclusão dos jornalistas no grupo prioritário de vacinação contra a
Covid-19;  e)  n.  2.120/2021-  implantação  de  sinalizações
horizontais de distanciamento entre os alunos, nas escolas, devido
ao retorno das aulas presenciais, bem como de outras medidas
para proteção contra a Covid-19; que informe se a rede municipal
conta com a aferição de temperatura na entrada das escolas, com
a aquisição dos termômetros, se negativa a resposta; que verifique
a viabilidade do transporte escolar também utilizar o medidor de
temperatura, além de outras medidas de higiene e segurança; f) n.
2.121/2021- realização de licitação para aquisição de materiais
esportivos para a Praça de Esportes, contribuindo e fazendo toda a
diferença para o atendimento, propiciando melhor qualidade dos
serviços que são prestados; 4) Eunice Maria Mendes/PSB, Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos: a) 2.122/2021- que seja realizado
diagnóstico municipal dos núcleos urbanos informais, por equipe
composta de advogado, estagiários do curso de Direito, assistente
social,  coletando informações  básicas,  como proprietários  das
áreas constantes no Cartório de Registro de Imóveis, idade de cada
núcleo, se ocorreram conflitos sobre a posse, perfil de renda das
famílias,  infraestrutura  essencial,  áreas  de  risco,  obras
(financeiramente  viáveis)  executadas  para  corrigir  o  risco  ou
desocupação da área, núcleos que não contam com viabilidade de
regularização; 5) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 2.123/2021-
relatório  sobre  as  mudanças  de  Classificação  Nacional  de
Atividades Econômicas – CNAE no Município, em dois mil e vinte e
dois mil e vinte e um, em virtude de denúncias de ilegalidade nas
alterações; b) n. 2.124/2021- que os estagiários de enfermagem
que, nos próximos dias, assumirão a linha de frente na Unidade de
Pronto Atendimento – UPA, sejam vacinados contra a Covid-19; c)
n. 2.127/2021- reparos na tampa do bueiro (grades danificadas) na
Rua Abolição, cruzamento com a Avenida das Codornas e a Rua
Raul José de Belém; d) n. 2.128/2021- realização de manutenção
no semáforo da Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo,
em frente ao antigo Fórum de Araguari; e) n. 2.129/2021- reforma
da  calçada  em  frente  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais  –  APAE,  dando  condições  de  acessibilidade  às
crianças com deficiência; f) n. 2.130/2021- realização de obras para
tapar  as  crateras  abertas  na  Praça  dos  Ferroviários;  g)  n.
2.131/2021- revitalização da Praça João da Silva de Oliveira, no
Bairro  Paraíso,  instalando  bancos,  lixeiras,  iluminação,  passeio
público no entorno; poda das árvores e projeto paisagístico com
flores,  arbustos e folhagens; 6) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 2.125/2021- que a
Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Ação  Social  estude  a
possibilidade  de  disponibilizar  um  servidor  para  marcar  o
atendimento para obter a carteira de identidade (primeira ou
segunda vias), devido à dificuldade em realizar o agendamento; 7)
Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n.
2.126/2021- que seja realizado estudo visando proporcionar maior
segurança no trânsito na rotatória da Avenida Batalhão Mauá com
a Avenida  Bahia;  8)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Rodrigo  Costa

Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.132/2021-
que  a  Superintendência  de  Água  e  Esgoto  –  SAE  preste
informações sobre a falta de água na Comunidade de Ararapira, no
último  fim  de  semana;  9)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos:  a)  n.  2.137/2021-  contratação  de  mais
servidores para melhor atendimento na Farmácia Municipal; b) n.
2.138/2021- inclusão da Rua Estácio de Sá no cronograma de
recapeamento; c) n. 2.139/2021- que os profissionais que atuam
com  atendimentos  presenciais,  como professores  na  área  de
natação, balé, música, farmacêuticos e outros, sejam vacinados
contra a Covid-19; d) n. 2.140/2021- designação de pediatras para
atenderem nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs do Município;
e) n. 2.141/2021- que seja criado um protocolo de atendimento
nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e nas Unidades Básicas de
Saúde da Família – UBSF, facilitando o acesso do paciente ao
procedimento solicitado (consultas, exames), e um comprovante
de  entrega  dos  procedimentos;  10)  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos: a) n. 2.143/2021- instalação de redutor de
velocidade  próximo  ao  número  1.200  da  Rua  Afif  Rade,  no
Loteamento  Residencial  Portal  do  Cerrado  II,  e  instalação  de
lâmpadas de LED na via; b) n. 2.144/2021- reparo na caixa de
drenagem na Avenida das Codornas com a Rua Abolição, Bairro
dos  Bosques,  pois  a  grade  superior  estaria  danificada;  c)  n.
2.145/2021- que a verba indicada pelo deputado federal Lafayette
Luiz Doorgal de Andrada, no valor de dois milhões de reais (ofício
n. 118/2021), seja destinada a duplicação da Rua João Rodrigues
da Cunha, via de acesso ao Presídio de Araguari; d) n. 2.148/2021-
instalação de suportes e lâmpadas nos postes da Rua Carajás,
próximo ao número 285, no Bairro Amorim; 11) Paulo César
Pereira/DEM: a) n. 2.150/2021- elaboração de estudo objetivando
a utilização do Clube Recreativo Campestre e do prédio do Clube
Recreativo, na Praça Manoel Bonito, para abrigar várias secretarias
e ser utilizado pela Fundação Araguarina de Educação e Cultura –
FAEC para desenvolver suas atividades, pois o espaço conta com
grande anfiteatro; seria uma forma de compensar os débitos da
entidade com o Município, desonerando os cofres públicos do
pagamento de aluguéis; b) n. 2.152/2021- que interceda junto ao
deputado federal José Vítor de Resende Aguiar com referência a
emenda  de  transferência  especial,  no  valor  de  duzentos  e
cinquenta mil reais, para a Secretaria Municipal de Esportes e da
Juventude, visando a aquisição de um veículo de passeio zero
quilômetro  e  o incentivo  à  prática  do jogo  de  peteca;  c)  n.
2.153/2021- que o deputado federal José Vítor de Resende Aguiar
intervenha junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na
viabilização  da  prorrogação  do  prazo  para  cumprimento  da
cláusula suspensiva dos Contratos de Repasse n. 889925/2019 e n.
888176/2019, com vencimento previsto para trinta de junho, e n.
904078/2020, que vence em trinta de novembro, do corrente ano,
referente  a  apresentação  de  projetos  de  engenharia,  na
Plataforma+Brasil;  d)  n.  2.155/2021-  instalação  de  placas
sinalizando a presença de ciclistas nas principais avenidas e ruas de
Araguari, pedindo que seja respeitada uma distância de segurança;
apresentação do pedido aos órgãos responsáveis pelas rodovias
que cortam o Município; 12) Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 2.151/2021- que solicite ao deputado
federal José Vítor de Resende Aguiar, a apresentação de emenda
parlamentar para a construção de uma Unidade Básica de Saúde -
UBS na Avenida Cornélia Rodrigues da Cunha – Bairro Santiago,
argumentando que a unidade do setor funciona em casa alugada,
não estando adequada ao atendimento da população, de difícil
acessibilidade  e  necessitando  de  reforma;  registraram  os
proponentes, que os moradores da região informaram existência
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de um terreno pertencente à União, podendo ser pleiteada a
utilização da área, com a ajuda do referido deputado; 13) Paulo
César  Pereira/DEM,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
2.154/2021- instalação de parque infantil na Praça Doutora Patrícia
Resende  Ávila,  no  Residencial  Cidade  Nova;  14)  Renato  de
Almeida/PSC:  a)  n.  2.156/2021- realização de limpeza na Rua
Manoel Assis Pereira, cruzamento com a Rua Sebastião Vogado,
no Bairro Goiás; b) n. 2.157/2021- reconhecimento dos instrutores
de trânsito, dos diretores gerais e de ensino, como trabalhadores
da educação, com inclusão no grupo prioritário (trabalhadores
educacionais) para vacinação contra a Covid-19; c) n. 2.158/2021-
que encaminhe o cronograma dos projetos sociais voltados ao
menor aprendiz, com o objetivo de divulgação para cadastro nas
vagas do Programa Primeiro Emprego, pois muitos não teriam
acesso ao programa; 15) Eunice Maria Mendes/PSB, Renato de
Almeida/PSC: a) n. 2.159/2021- que encaminhe o cronograma de
manutenção e limpeza do Centro de Artes e Esportes Unificados –
CEUs, localizado no Loteamento Monte Moriá, e designação de
vigia noturno, para evitar atos de vandalismo, roubo, ponto de
venda e uso de entorpecentes; 16) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota:
a) n. 2.160/2021- que interceda junto a empresa responsável pelo
transporte coletivo, com o objetivo de incluir  no itinerário do
ônibus que faz a linha do Distrito de Piracaíba, uma parada, no
mínimo duas vezes por semana, na Venda do Sapé, localizada nas
proximidades do trevo de Tupaciguara; b) n. 2.161/2021- que
informe se existe previsão de início da construção da Unidade
Básica de Saúde da Família – UBSF no Loteamento Residencial
Portal dos Ipês, ressaltando que recursos foram destinados para a
obra,  por meio de emendas dos deputados estadual Doorgal
Gustavo Sad Lafayette de Andrada e federal Lafayette Luiz Doorgal
de Andrada, e o projeto doado pelo diretor executivo do Instituto
Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC, José Júlio
Antunes Lafayette; c) n. 2.162/2021- construção de calçadas em
ambos os lados da Rua Antônio de Andrade Machado, do Bairro
Milenium, entre a Rua Custódio Guimarães até o cruzamento com
a Avenida Porto Alegre; d) n. 2.163/2021- construção de bocas de
lobo  (bueiros)  na  Rua  Antônio  de  Andrade  Machado,  Bairro
Milenium, especialmente nos cruzamentos com a Avenida Porto
Alegre e com a Rua Newton Atheniel;  revitalização das duas
canaletas de escoamento de água existentes no encontro das duas
primeiras vias citadas; e) n. 2.164/2021- instalação de academia ao
ar livre na Praça Farid Nader – Centro; f) n. 2.165/2021- realização
de reforma (pintura e adequações necessárias) na Unidade Básica
de  Saúde  da  Família  -  UBSF  do  Bairro  São  Sebastião;  g)  n.
2.166/2021- execução de obras de drenagem pluvial na Rua Rui
Barbosa, especialmente a partir da esquina do Magazine Luíza
sentido  Praça  Manoel  Bonito,  antes  de  ser  implantado  um
calçadão no setor; h) n. 2.168/2021- que a Superintendência de
Água e Esgoto – SAE encaminhe equipe para resolver as situações
de vazamentos e de falta de água no Distrito de Piracaíba; que
informe quais  são as  peças/materiais  em falta  e  que seriam
necessários para os reparos, e se estaria ocorrendo licitação ou
alguma  movimentação  para  a  aquisição;  17)  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 2.167/2021-
contratação  de  um  médico  clínico  geral  e  de  um
gastroenterologista,  para atender  no Distrito  de Piracaíba;  18)
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n. 2.169/2021-
reparo nas grelhas de captação de água na Rua Abolição, pois as
chapas estariam desprendendo dos vigamentos; b) n. 2.171/2021-
reforma geral do Ginásio de Esportes Alarico Assumpção, no Bairro
Novo Horizonte, na parte elétrica, pintura da estrutura, reforma
dos  banheiros,  instalação  de  lixeiras  internas  e  externas,

recuperação da cesta de basquete, troca das redes esportivas de
basquete e de futebol de salão, limpeza externa do complexo; c) n.
2.172/2021- reforma da unidade do programa Estratégia de Saúde
da Família – ESF Novo Horizonte, com pintura do prédio, reparo do
telhado, construção de uma passarela coberta ligando a unidade
ao anexo, recuperação e pintura de equipamentos (cama, macas,
escada  e  outros)  e  instalação  de  lixeiras;  d)  n.  2.173/2021-
substituição  do  poste  de  energia  que,  após  acidente,  ficou
quebrado no canteiro central da Avenida Mato Grosso, em frente
ao estabelecimento Arafrangos, bem como a troca das lâmpadas
queimadas  no  setor;  19)  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
2.170/2021-  que  exija  da  empresa  Golden  Ambiental,
equipamentos de segurança e sinalização para os funcionários que
fazem  a  limpeza  pública,  principalmente  nas  avenidas  que
possuem  fluxo  intenso  de  veículos;  20)  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL: a) n. 2.174/2021- aquisição e implantação de placas
geradoras  de  energia  solar  fotovoltaica  no  prédio  da
Superintendência de Água e Esgoto – SAE, assim como nos demais
imóveis da autarquia, objetivando reduzir o valor da conta de
energia elétrica e preservar o meio ambiente; b) n. 2.175/2021-
que os horários do transporte coletivo público municipal sejam
disponibilizados no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal e
nas redes sociais; c) n. 2.177/2021- que a Superintendência de
Água e Esgoto – SAE adote medidas para alterar a Resolução n. 5,
de 19 de dezembro de 2017, que trata da tarifa social de água,
acrescentando no § 2º do art. 3º, a extensão do benefício às
pessoas que pagam aluguel,  desde que cumpridas as demais
condições estabelecidas na referida resolução; d) n. 2.178/2021-
construção de quadra de jogo de peteca na Praça José Rosa
Patrocínio, Bairro Goiás; e) n. 2.179/2021- que encaminhe um
técnico para transferir de lugar o ar-condicionado instalado na
unidade da Estratégia de Saúde da Família – ESF do Bairro São
Sebastião, em local inadequado e fora dos padrões de segurança;
f) n. 2.180/2021- instalação de semáforo no cruzamento da Rua
Sebastião Naves com a Avenida Calimério Pereira de Ávila, Bairro
Miranda; g) n. 2.181/2021- que seja acrescentado artigo na Sessão
II- Comércio Ambulante, do Código de Posturas do Município, com
a seguinte redação: “Art. 173-A. Poderá ser concedido termo de
permissão de uso do bem público a título precário, gratuito e por
período determinado, estabelecido em decreto municipal”; h) n.
2.182/2021- que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE
encaminhe  relatório  dos  duzentos  maiores  devedores  da
autarquia, contendo nome, endereço e o valor da dívida; i) n.
2.183/2021- que seja disponibilizado imediatamente às gestantes,
lactantes e puérperas, o cadastro para a vacinação contra a Covid-
19, pois deverão ser incluídas no grupo prioritário, pelo governo do
Estado;  j)  n.  2.185/2021-  reforma  da  quadra  e  da  sede  da
Associação  de  Moradores  do  Bairro  Paraíso;  21)  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.187/2021- construção de calçada
no entorno do pomar comunitário  no Bairro Gutierrez;  b)  n.
2.188/2021- instalação de redutor de velocidade (quebra-molas)
na Rua São Salvador, próximo ao Posto Coopdiesel, Bairro dos
Bosques, devido ao elevado índice de acidentes; c) n. 2.189/2021-
que seja efetuado um levantamento das casas abandonadas do
Programa Minha Casa, Minha Vida, para contemplar as pessoas
que estão na fila de espera; d) n. 2.190/2021- informações sobre a
construção do Parque do Desamparo, com o objetivo de buscar
alguma forma de contribuir para que o projeto saia do papel; e) n.
2.191/2021- instalação de semáforo na rotatória da Avenida Bahia
com a Avenida Batalhão Mauá; f) n. 2.192/2021- execução do
serviço  de  pintura  estratigráfica  nas  Ruas  Aimorés,  Circular,

Eurípedes Barsanulfo, Coronel Póvoa, Monte Alegre, Elias Peixoto,
Jaime Gomes e Natal Mujalli, no Bairro Santa Helena; 22) Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 2.193/2021- realização de manutenção
na ponte situada na região da Patrona, nas proximidades da antiga
 escola; b) n. 2.194/2021- realização de manutenção (pintura) na
Unidade Básica de Saúde da Família do Distrito de Amanhece; c) n.
2.195/2021- instalação de iluminação pública e adequação do
padrão de cada imóvel na Comunidade de Porto dos Barreiros
(sentido Caldas Novas); d) n. 2.196/2021- aplicação de raspas de
asfalto ou pavimentação asfáltica na via que liga o Cemitério Park
ao Ecoponto; e) n. 2.197/2021- que a Superintendência de Água e
Esgoto – SAE realize reparos para conter o vazamento de água na
Praça Farid Nader;  23) Ana Lúcia  Rodrigues Prado/PSB:  a)  n.
2.198/2021- que seja descentralizada a vacinação, contra a Covid-
19,  das  gestantes  e  puérperas  com  comorbidades;  b)  n.
2.199/2021- contratação de médicos generalista e neurologista,
para atender no horário  estendido;  c)  n.  2.201/2021- relação
contendo o nome dos médicos e o dia da semana que atendem
na Policlínica, no Horário do Trabalhador; d) n. 2.202/2021- que a
Secretaria Municipal de Saúde providencie a estruturação do setor
de transporte dentro do organograma; e) n. 2.203/2021- que seja
disponibilizado nas entradas das repartições públicas, de forma
visível, o número do telefone da Ouvidoria do Município, para
registro de elogios, reclamações e sugestões sobre os serviços
prestados; f) n. 2.204/2021- que seja disponibilizado termômetro
infravermelho  na  entrada  de  todas  as  repartições  públicas
municipais; g) n. 2.205/2021- criação de uma equipe voltada para
a educação continuada, a fim de capacitar as instituições públicas,
principalmente  o  setor  de  saúde,  sobre  a  humanização,  o
acolhimento, etc.; h) n. 2.206/2021- permanência de um porteiro
na entrada da Policlínica,  para acolhimento e  organização da
entrada e saída de pacientes; i) n. 2.207/2021- que informe a
quantidade de capacetes ELMO em uso no Município; 24) Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 2.208/2021- encaminhando
para análise, anteprojeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade
de sinalização do peso máximo permitido nas pontes localizadas
no Município; b) n. 2.209/2021- instalação na Secretaria Municipal
do Trabalho e Ação Social de um ponto de atendimento para a
marcação do atendimento para obter a carteira de identidade
(primeira ou segunda vias), atualmente realizada apenas de forma
virtual, mas nem todos têm acesso à internet e conhecimento de
informática; aproveitando também, o fato de que no citado órgão
funcionam os serviços de foto 3x4 e de isenção das taxas; c) n.
2.210/2021- implantação de sistema de videomonitoramento do
trânsito no cruzamento da Avenida Comissão Crulls com a Rua
Niquelândia, devido a elevada incidência de acidentes; 25) Clayton
Francisco Brazão/PSC: a) n. 2.211/2021- construção de boca de
lobo (bueiro) em frente ao número 1.006 da Rua Sebastião Naves,
e de galeria pluvial na Avenida Calimério Pereira de Ávila; b) n.
2.212/2021- que o deputado federal José Vítor de Resende Aguiar
interceda  junto  aos  órgãos  competentes,  visando  agilizar  a
liberação  de  recursos  destinados  à  cobertura  de  quadra  de
esportes da Escola Estadual Eleonora Pieruccetti; c) n. 2.213/2021-
pagamento aos servidores, do vale-alimentação em atraso, em dez
parcelas; d) n. 2.214/2021- instalação de padrão na área verde
situada na projeção das Ruas Maria Divina Marques e Ernestina
Francisca dos Santos, no Loteamento Residencial Jardim Canaã; e)
n.  2.215/2021-  que  a  Secretaria  Municipal  de  Políticas  Sobre
Drogas  retorne com  o  caminhão de palestras,  atendendo os
bairros com eventos culturais e educativos de prevenção contra as
drogas;  f)  n.  2.216/2021-  instalação  de  lâmpadas  de LED na
Avenida Comissão Crulls, esquina com a Rua Paulo Afonso; 26)
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Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Clayton Francisco Brazão/PSC: a)
n.  2.217/2021-  recapeamento  da  Rua  Coromandel,  trecho
compreendido entre Avenida Santos Dumont e a Praça Juvenil
Alves  de  Melo;  b)  n.  2.218/2021-  asfaltamento  da  Rua  das
Andorinhas, no cruzamento com a Rua Raul José de Belém, no
Bairro dos Bosques; 27) Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria
Mendes/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: a)
n.  2.219/2021-  que  esclareça  o  motivo das  pessoas  estarem
aguardando na fila para a realização das cirurgias ortopédicas,
desde o ano passado; 28) Débora de Sousa Dau/PSC, Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos:  a)  n.  2.221/2021-
encaminhando  para  análise,  anteprojeto  de  lei  que  proíbe  a
inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não
possam ser usufruídas de imediato pela população, com o objetivo
de preservar a eficiência da transparência da gestão pública; b) n.
2.222/2021- serviços de manutenção e reforma dos aparelhos da
academia ao ar livre situada em frente ao número 501 da Rua
Edson Corrêa de Melo,  Loteamento Residencial  Vila Olímpica,
Bairro São Sebastião; c) n. 2.223/2021- limpeza do terreno número
491 da Rua Edson Corrêa de Melo, no Loteamento Residencial Vila
Olímpica, Bairro São Sebastião; d) n. 2.224/2021- instalação de
parque infantil e de academia ao ar livre na Praça Doutor José
Jehovah Santos-  Centro. A Vereadora Denise Cristina Lima de
Andrade/PL  cumprimentou  a  equipe  da  Clínica  Med-X
(requerimento n. 2.109/2021), pela iniciativa de divulgar o Junho
Vermelho e de incentivar a doação de sangue. A Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB apresentou o projeto de lei n. 86/2021, que
“Dispõe  sobre  a  Campanha Permanente  “Meu Corpo  não  é
Coletivo – Assédio e Violência Sexual no Ônibus são Crimes”, como
medidas de educação, combate e prevenção ao assédio e violência
sexual de mulheres nos meios de transporte público coletivo, no
âmbito do Município de Araguari, e dá outras providências.” A
Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  o  Vereador  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB apresentaram o projeto de lei n. 87/2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Rua  Onze,  localizada  no
Loteamento Residencial Solar Park Bela Vista, Bairro Milenium,
para  Rua  Zélia  da  Silva  Braga.”  O  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB  apresentou  as  seguintes  proposições:  a)
requerimentos n.s 2.133/2021, 2.134/2021, solicitando o envio de
ofícios de pêsames às famílias de José de Souza e de Elizabeth de
Fátima Castro; b)  projeto de lei  n.  88/2021, que “Declara de
utilidade pública o Rotary Club Araguari Sul.” As Vereadoras Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  e  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e
Paulo César Pereira/DEM, solicitaram o envio de ofício de pêsames
(requerimento n. 2.135/2021) à família de Cláudia Mara Costa
Perfeito. As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e Eunice
Maria Mendes/PSB, os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos e Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, solicitaram
o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 2.136/2021) à
família  de  Jorcelino  Landa.  A  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e
Leonardo  Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,  solicitaram  o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 2.142/2021) à família
de Luiz Antônio Lieggio - Totõe. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, solicitaram o envio de ofício de
pêsames (requerimento n. 2.146/2021) à família de Aparecida
Machado  de  Souza.  O  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos  solicitou  o  envio  de  ofício  de  pêsames

(requerimento n. 2.147/2021) à família de Márcio Alves Resende.
A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota e  Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  solicitaram o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 2.149/2021) à família
de Valdir das Chagas. O Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos apresentou o projeto de lei n. 89/2021, que
“Dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na
rede  municipal  de  ensino.”  O  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL apresentou as seguintes proposições: a) requerimento
n. 2.176/2021, solicitando o envio de ofício de pêsames à família
de Aparecida Machado de Souza; b) requerimento n. 2.184/2021,
solicitando ao deputado estadual Doorgal Gustavo Sad Lafayette
de Andrada, que interceda junto aos órgãos competentes, para
que seja renovado o termo de cessão do imóvel onde funciona a
sede da Associação dos Moradores do Bairro Paraíso, pertencente
à Companhia de Habitação de Minas Gerais COHAB, que cogita
transferir o imóvel para a Escola Estadual Katy Belém; c) projeto de
lei n. 90/2021, que “Dá o nome de Edson Batista dos Santos, a
quadra de peteca localizada em frente ao número 880 da Avenida
Mato Grosso”; d) projeto de lei n. 91/2021, que “Dá o nome de
Aparecida Machado de Sousa, a quadra de peteca localizada em
frente ao número 1.980 da Avenida Minas Gerais.” Os Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota  e  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
solicitaram  o  envio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
2.186/2021)  à  família  de  Ricardo  Alves  Cardoso  -  Tumba.  A
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  apresentou  as
seguintes proposições: a) requerimento n. 2.200/2021, solicitando
o envio de ofício de pêsames à família de Maria José da Silva; b)
moção de aplauso n. 45/2021, ao proprietário, funcionários e
colaboradores da Pizzaria e Restaurante Calábria, pelos vinte e
cinco anos de dedicação e qualidade no atendimento a população.
A Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC, os Vereadores Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos, solicitaram ao deputado estadual Doorgal
Gustavo Sad Lafayette de Andrada (requerimento n. 2.220/2021),
que interceda junto ao presidente da Companhia de Habitação de
Minas Gerais - COHAB, Bruno Oliveira Alencar, visando a assinatura
do documento referente à construção de cento e vinte e oito
apartamentos  em  Araguari.  Os  Vereadores  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL e Wilian Marques
Postigo/PL  apresentaram  o  projeto  de  lei  n.  92/2021,  que
“Modifica a denominação da Rua Nove, localizada no Loteamento
Residencial Jardim Botânico, para Rua Antônio Vieira Carneiro.” A
Vereadora Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Paulo
César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e  Wilian
Marques Postigo/PL, apresentaram o projeto de decreto legislativo
n. 46/2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo  Senhor  Leonardo  da  Silva.”  VI-  ORADORES
INSCRITOS- Encontravam-se inscritos a Vereadora 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, a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
os  Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton
Francisco Brazão/PSC, e a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC,
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. Após
responder a segunda chamada, o Clayton Francisco Brazão/PSC
retirou-se do plenário. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS
EM PAUTA- Encontravam-se na pauta desta sessão ordinária os
projetos a seguir  relacionados;  antecedendo cada votação, foi
anunciada a discussão da matéria. Em votação o projeto de lei n.
51/2021, 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; b) projeto de lei n. 51/2021 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. 38, de 15 de junho de 2021, que “Promove a
transformação  e  a  correspondente  extinção  das  funções
gratificadas  que  menciona,  dando  outras  providências.”  Em
votação o substitutivo ao projeto de lei n. 45/2021, de autoria do
Vereador Wellington Resende da Silva/PL, 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; b) substitutivo ao
projeto de lei n. 45/2021 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. 39, de 15 de
junho  de  2021,  que  “Modifica  a  denominação  da  Rua  “A”,
localizada no Loteamento Residencial Solar Park Bela Vista, Bairro
Milenium, para Rua Susana Portilho da Silva Cruz.” Nos termos do
inciso II, do § 2º do art. 202 do Regimento Interno, foi declarada
prejudicada a discussão do texto original do projeto de lei  n.
45/2021, em virtude da aprovação do substitutivo. Em votação o
projeto de lei n. 59/2021, de autoria da Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB e do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, 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; b)
projeto de lei n. 59/2021 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. 40, de 15 de
junho de 2021, que “Modifica a denominação da Rua Treze,
localizada no Loteamento Residencial Parque dos Verdes, Bairro
Parque dos Verdes, para Rua Darci de Deus Leandro.” Em votação
o projeto  de  lei  n.  62/2021,  de autoria  do  Executivo,  foram
aprovados  por  quinze  votos:  a)  pareceres  das  Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas; b) projeto de lei n. 62/2021 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. 41, de 15 de junho de 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
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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.”” Em votação o
projeto de lei n. 65/2021, de autoria do Vereador Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  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; b) projeto de lei n. 65/2021 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. 42, de 15 de junho de 2021, que “Modifica a
denominação  da  Rua  Quatorze,  localizada  no  Loteamento
Residencial Solar Park Bela Vista, Bairro Milenium, para Rua Ivan
Marques Cardoso.” Em votação o projeto de lei n. 66/2021, 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 Inovação e Empreendedorismo; b) projeto de lei n.
66/2021 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. 43, de 15 de junho de
2021, que “Autoriza o Município de Araguari a celebrar Protocolo
de Intenções  com  o Serviço de Apoio  às  Micro e Pequenas
Empresas  de  Minas  Gerais  –  SEBRAE  –  MG,  dando  outras
providências.” Não foi apreciado o projeto de decreto legislativo n.
40/2021, em virtude da ausência no momento da votação, do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC (proponente). Em votação
o  projeto  de  decreto  legislativo  n.  41/2021  (de  autoria  da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e do Vereador Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL),  foram  aprovados  por  quinze  votos:  a)
pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, da
Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 41/2021 e o
parecer  da  Comissão  Permanente  de  Redação,  sendo que  a
matéria, promulgada pelo presidente da Câmara, foi convertida no
Decreto  Legislativo  n.  1.111,  de  15  de  junho de  2021,  que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito às Assistentes Sociais da
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social”, sendo: Adriana
Nielsen Silva, Alessandra Herman, Aparecida Rodrigues Damião,
Ariadne  Guimarães  Ghenov  Pimenta,  Christiane  Alves  Oliva,
Cláudia Eliane Barbosa, Déa Auxiliadora Santos, Denise Santos
Araújo, Eliete Abadia Oliveira Teixeira, Flávia Ferreira Rodrigues da
Cunha,  Iglamar  Arantes  Marques,  Jassira  Sebastiana  Silva
Rodrigues,  Juliana  Moreira  Andrade  Araújo  Fonseca,  Kelli
Rodrigues Martins, Lígia de Fátima Gomes Stêvão, Patrícia Silva
Oliveira, Rita Aparecida Abdalla, Sandra Maria Alves de Morais,
Tânia Beatriz da Silva, Vânia Lopes Pimenta, Luana de Melo Silva.
No parecer da Comissão Permanente de Redação ao supracitado
projeto,  a  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  assinou  em
substituição  ao  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(proponente).  Em votação  o  projeto  de decreto  legislativo  n.
42/2021  (de  autoria  do  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos),  foram  aprovados  por  quinze  votos:  a)
pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, da
Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 42/2021 e o
parecer  da  Comissão  Permanente  de  Redação,  sendo que  a
matéria, promulgada pelo presidente da Câmara, foi convertida no
Decreto  Legislativo  n.  1.112,  de  15  de  junho de  2021,  que
“Concede  o  Diploma de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor Lael Cristiano de Melo.” IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA

DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por quinze
votos, a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia oito de
junho de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES- Foram retirados da pauta os requerimentos n.s
2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218/2021, em
virtude de ausência do Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC
(proponente).  Foram  aprovados,  por  quinze  votos:  a)
requerimentos n.s 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.116, 2.117,
2.118,  2.119,  2.120,  2.121,  2.122,  2.123,  2.124,  2.125,  2.126,
2.128,  2.129,  2.131,  2.132,  2.133,  2.134,  2.135,  2.136,  2.139
(exceto o pedido sobre farmacêuticos, já formulado por meio do
requerimento n. 411/2021), 2.141, 2.142, 2.143, 2.145, 2.146,
2.147,  2.148,  2.149,  2.150,  2.151,  2.152,  2.153,  2.154,  2.155,
2.156, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167
(exceto o pedido sobre médico clínico geral, já formulado por meio
do requerimento n. 71/2021), 2.168, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173,
2.174,  2.175,  2.177,  2.178,  2.179,  2.181,  2.182,  2.183,  2.184,
2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.190, 2.191, 2.192 (exceto o pedido
sobre as Ruas Coronel Póvoa, Elias Peixoto, Jaime Gomes, entre
outras, já formulado por meio do requerimento n. 312/2021),
2.194, 2.195, 2.197, 2.198, 2.199 (exceto o pedido sobre médico
neurologista,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
1.631/2021),  2.200,  2.201,  2.202,  2.203,  2.204,  2.205,  2.206,
2.207,  2.208,  2.209,  2.210,  2.219,  2.220,  2.221,  2.222,  2.223,
2.224/2021;  b)  moção  de  aplauso  n.  45/2021.  Não  foram
apreciados os requerimentos n.s  2.114, 2.115, 2.127, 2.130, 2.137,
2.138,  2.140,  2.144,  2.157,  2.162,  2.169,  2.176,  2.180,  2.189,
2.193, 2.196/2021, pois os pedidos constantes destes já foram
formulados  por  meio  dos  requerimentos  n.s  705/797,
345/1.149/1.849/1.955-  especificar  locais,  1.585,  1.741,  1.323,
1.272, 357- especificar locais, 1.585, 718, 166, 1.585, 2.146, 472,
813/851, 446/1.595, 2.058/2021, 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
40/2021, 43/2021 e 45/2021. XII- CHAMADA FINAL- Responderam
a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Vereador Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade,  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; ausente o Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC, a partir do início da ordem do dia. O horário
de duração da presente sessão foi prorrogado no decorrer desta,
por  duas  horas,  após  aprovação  do  plenário.  O  presidente
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  agradeceu  a
presença de todos, convocou os vereadores para a próxima sessão
ordinária da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia vinte e dois
de junho do corrente; e, às treze horas, declarou encerrada a
sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 15 de junho de 2021.  Ata  aprovada sem restrições,  por
dezesseis  votos.  Sala  das sessões,  em 22 de junho de 2021.
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -
presidente;  Vereador  Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-
secretário. 
_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO DIA
VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara

Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
ordinariamente no dia vinte e dois de junho 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,  o  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e
os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos -
presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Rodrigo Costa  Ferreira/Patriota -  vice-presidente,
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  e  das  correspondências
recebidas. II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata
da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia quinze de junho de
dois mil  e vinte e um. III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Inicialmente, o presidente comunicou ao plenário que
os Decretos Legislativos n.s 1.111 e 1.112, de 15 de junho de 2021,
foram publicados na edição n. 321 do Diário Oficial Eletrônico do
Legislativo Municipal. Também informou que, por meio do ofício n.
1.113/2021, a Mesa da Câmara comunicou ao prefeito, conforme
previsto no art. 45 da Lei Orgânica do Município, a realização de
inspeção na Superintendência de Água e Esgoto, no dia dezesseis
do  corrente,  às  quatorze  horas,  atendendo  solicitação  dos
Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques
Postigo/PL. Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.s
1.304,  1.305,  1.307,  1.323,  1.331,  1.340,  1.368,  1.381,  1.410,
1.422,  1.428,  1.429,  1.522,  1.553/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 968, 1.167, 1.483, 1.584, 1.374, 1.377, 1.480,
1.482, 1.382, 1.269, 1.484, 966, 1.673, 1.479/2021, da Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 1.314, 1.341, 1.397, 1.398,
1.403, 1.413, 1.430, 1.539, 1.554, 1.555/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 1.586, 1.285, 1.493, 1.488, 1.587, 1.285, 798,
1.592,  1.491,  1.492/2021,  do  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade; c)  n.s 1.310, 1.322, 1.326, 1.327, 1.330,
1.339, 1.356, 1.400, 1.432, 1.493, 1.533, 1.534, 1.590/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.497, 1.598, 1.396, 1.394, 1.496,
1.395, 1.604, 1.495, 1.185, 1.392, 1.692, 1.498, 1.686/2021, do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC; d) n.s 1.309, 1.355, 1.439,
1.463, 1.518/2021, em resposta aos requerimentos n.s 1.503,
1.289, 1.077, 1.403, 1.696/2021, da Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC; e) n.s 1.320, 1.354, 1.360, 1.374, 1.384, 1.386, 1.390,
1.408,  1.421,  1.469,  1.527,  1.532/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 1.613, 1.296, 1.507, 1.505, 1.408, 1.610, 1.510,
1.405,  1.297,  1.506,  1.508,  1.698/2021,  da  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 1.206, 1.328, 1.349, 1.372,
1.376, 1.383, 1.385, 1.472, 1.5491.556, 1.557, 1.576, 1.579/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 1.415, 1.620, 1.518, 1.517,
1.410, 1.410, 1.515, 819, 1.199, 1.516, 1.519, 1.620, 1.514/2021,
da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; g) n.s  1.369, 1.378,
1.379, 1.395, 1.399, 1.418, 1.474, 1.526, 1.531, 1.571, 1.585/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 1.424, 1.428, 1.431, 1.521,
1.525, 1.314, 1.524, 1.096, 1.714, 1.520, 1.718/2021, do Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; h) n.s 1.433, 1.523, 1.550/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 1.111, 1.629, 1.219/2021, do
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Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i) n.s
1.318, 1.319, 1.348, 1.404, 1.530, 1.561, 1.574/2021, em resposta
aos requerimentos n.s 1.638, 1.635, 1.531, 1.439, 1.441, 1.533,
1.438/2021, do Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos; j)
n.s, 1.317, 1.329, 1.337, 1.347, 1.362, 1.363, 1.375, 1.377, 1.394,
1.402, 1.417, 1.431, 1.440, 1.536, 1.541, 1.562, 1.592/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.641, 1.640, 1.446, 1.539, 1.536,
1.538, 1.444, 1.443, 1.540, 1.644, 1.332, 836, 1.123, 1.643, 1.226,
1.537, 1.642/2021, do Vereador Paulo César Pereira/Democratas;
k) n.s 1.306, 1.346, 1.537, 1.540, 1.563, 1.575/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  1.235,  1.543,  1.647,  1.234,  1.541,
1.647/2021, do Vereador Renato de Almeida/PSC; l) n.s 1.313,
1.370, 1.380, 1.393, 1.405, 1.525, 1.566, 1.568, 1.593/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 1.549, 1.547, 1.457, 1.550, 1.452,
1.655,  1.547,  1.554,  1.546/2021,  do  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota;  m)  n.s  1.401,  1.569/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 1.561, 1.556/2021, do Vereador Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade; n) n.s 1.333, 1.345, 1.359, 1.424,
1.519,  1.521,  1.529,  1.542,  1.543/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 1.467, 1.565, 1.570, 1.248, 1.764, 1.767, 1.572,
1.140, 1.144/2021, do Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; o)
n.s 1.308, 1.357, 1.382, 1.412, 1.544, 1.570/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 1.575, 1.659, 1.363, 1.358, 1.147, 1.574/2021,
do Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; p) n.s 1.315,
1.325, 1.373, 1.545/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.662, 1.472, 1.471, 1153/2021, do Vereador Wellington Resende
da Silva/PL; q) n.s 1.520, 1.546, 1.547, 1.551, 1.552/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  1.581,  1.159,  1.163,  1.477,
1.478/2021, do Vereador Wilian Marques Postigo/PL; r) n.s 1.219,
1.267,  1.334,  1.335,  1.342,  1.343,  1.350,  1.351,  1.352,  1.353,
1.358,  1.361,  1.364,  1.366,  1.371,  1.387,  1.388,  1.389,  1.391,
1.392,  1.396,  1.406,  1.409,  1.411,  1.414,  1.415,  1.416,  1.420,
1.423,  1.500,  1.517,  1.548,  1.558,  1.559,  1.560,  1.572,  1.577,
1.580, 1.584, 1.591/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.264,  1.323,  1.284,  1.458,  1.353,  1.569,  1.407,  1.422,  1.367,
1.310,  1.654,  1.511,  1.568,  1.490,  1.545,  1.454,  1.355,  1.437,
1.490,  1.573,  1.494,  1.433,  1.390,  1.373,  1.347,  1.344,  1.342,
1.311,  1.260,  1.755,  1.672,  1.173,  1.523,  1.529,  1.530,  1.569,
1.399,  1.564,  1.753,  1.720/2021,  subscritos  por  diversos
vereadores; s) n.s 1.312 e 1.464/2021, encaminhando os saldos
bancários referentes aos períodos de dezessete a trinta e um de
maio e de primeiro a onze de junho, do corrente ano; t)  n.
1.596/2021, encaminhando e solicitando urgência na apreciação
do projeto de lei n. 93/2021, que “Estabelece desconto, no caso de
pagamento à vista, para o Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU e taxas de serviços urbanos para o exercício de 2021.” Ofício
enviado pelo Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL, justificando
sua ausência na sessão ordinária da Câmara,  realizada no dia
primeiro de junho do corrente.  Ofício enviado pelo Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC, justificando sua ausência na ordem
do dia da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia quinze de
junho 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, de 29 de setembro de 2016, acatou as justificativas
e deferiu os pedidos, considerando: que o Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL apresentou atestado firmado pela doutora
Valéria  Batista  de  Amorim  Alves  (CRM-MG  86.018);  que  o
Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  apresentou  atestado
firmado pela doutora Laryssa Silva (CRO-MG 53.563). Concluída a
leitura das correspondências, passou a secretariar os trabalhos o
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL.  IV-  LEITURA  DE

PARECERES- Os presidentes das comissões permanentes a seguir
relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos
projetos  em  tramitação,  conforme  disposto  no  art.  79  do
Regimento  Interno.  A  Comissão  Permanente  de  Legislação  e
Justiça emitiu pareceres pela aprovação: a) mensagem substitutiva
ao anexo do projeto de lei n. 76/2021 (convênio Polícia Civil),
enviada pelo prefeito por meio do ofício n. 1.497/2021; b) projeto
de lei n. 84/2021 (cria dotação orçamento da Secretaria Municipal
de Obras); c) projeto de lei n. 85/2021 (COMPDEC); d) veto total à
proposição de lei complementar n. 6/2021 (unidades habitacionais
de caráter provisório – alojamentos), enviado pelo prefeito por
meio do ofício n. 1.426/2021. A Comissão Permanente de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política
Urbana e Rural emitiu pareceres pela aprovação: a) mensagem
substitutiva ao anexo do projeto de lei n. 76/2021; b) projeto de lei
n. 84/2021; c) projeto de lei n. 85/2021; d) veto total à proposição
de lei  complementar  n.  6/2021.  A Comissão Permanente de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu pareceres pela
aprovação: a) projeto de lei  n.  40/2021 (LDO);  b) mensagem
substitutiva ao anexo do projeto de lei n. 76/2021; b) projeto de lei
n. 84/2021; c) projeto de lei n. 85/2021. A Comissão Permanente
de Meio Ambiente emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei
n. 85/2021. A Comissão Permanente de Trânsito e Transportes
emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei n. 85/2021. A
Comissão  Permanente  de  Segurança  Pública  e  Defesa  do
Consumidor  emitiu  parecer  pela  aprovação:  a)  mensagem
substitutiva ao anexo do projeto de lei n. 76/2021; b) projeto de lei
n.  85/2021.  V-  APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE
PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao
prefeito,  por  meio  dos  requerimentos:  1)  Eunice  Maria
Mendes/PSB: a) n. 2.225/2021- que a força-tarefa intensifique a
fiscalização para verificar se estariam ocorrendo aglomerações
 nas filas da Caixa Econômica Federal, conforme reclamações dos
clientes; que a instituição financeira verifique a possibilidade de
contratar mais servidores para atendimento, de organizar as filas
na porta da agência ou realizar agendamentos para diminuir as
aglomerações  e  o  risco  de  contágio  pela  Covid-19;  b)  n.
2.226/2021-  tornar  melhor  o  Portal  da  Transparência,
disponibilizando  informações  sobre  filas  de  espera  para
tratamentos,  dentre outras referentes à  saúde,  atendendo ao
previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, e na Lei
Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o
acesso a informações previstas no citado artigo; c) n. 2.227/2021-
que por meio de parceria  público-privada,  seja  implantado o
Movimento Boa Praça, propiciando articulação para revitalizar e
criar melhores espaços públicos, especialmente na cidade, com
diagnósticos,  mapeamentos,  projetos  comunitários  de
revitalização, palestras, oficinas, ações educativas, planejamento
de ações de revitalização e voluntariado; d) n. 2.229/2021- melhor
sinalização da caixa de concreto aberta na Praça Avelino Alves
Coutinho, com término da obra o mais rápido possível;  e) n.
2.230/2021- que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE
proceda o fechamento da vala na rotatória da Praça Avelino Alves
Coutinho, com o asfaltamento do setor; f) n. 2.231/2021- que
informe se seria de propriedade do Município, o terreno situado
perto do antigo Supermercado Bretas, utilizado na instalação de
parques de diversão e circos, visando a abertura de trecho para
dar continuidade à Rua Adalardo Cunha (Bairro do Rosário) até a
Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo; g) n. 2.232/2021-
instalação  de mais  um poste  de  rede  de iluminação  pública
próximo ao número 760 da Rua Anhanguera, Bairro Santiago; h) n.
2.233/2021- realização de reparos para conter o vazamento de

água que, há vários dias, estaria ocorrendo em frente ao número
115  da  Rua  Marta  Aparecida  Neves  (Bairro  Independência),
podendo  danificar  o  asfalto;  i)  n.  2.234/2021-  limpeza,
manutenção e instalação de novas grelhas de proteção nas caixas
de concreto existentes na Praça Farid Nader, para evitar o acúmulo
de lixo; j) n. 2.235/2021- realização de reparos para conter o
vazamento de água em frente ao número 191 da Rua Daniel
Xavier,  e  fechar  a  vala  aberta  no  setor;  k)  n.  2.236/2021-
encaminhando  para  análise,  anteprojeto  de  lei  instituindo  o
Programa Certidão Negativa de Débitos Municipais Virtual – CND
Virtual;  2)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 2.237/2021- revitalização da quadra de esportes
do Ginásio Poliesportivo Rivadávia Bernardino da Silva, no Distrito
de Amanhece, e instalação de iluminação adequada no local; b) n.
2.240/2021- que estude a possibilidade de liberar a vacina contra a
Covid-19  para  todos  os  profissionais  de  supermercados;  3)
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 2.238/2021- que estude a
possibilidade de realizar a vacinação dos adolescentes, priorizando
os que têm aula presencial, pois a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA liberou a aplicação da vacina Pfizer em jovens, a
partir dos doze anos; b) n. 2.241/2021- revitalização da Praça da
Constituição, situada em frente à Unidade de Pronto Atendimento
– UPA;  c)  n.  2.242/2021-  que seja intensificada  a fiscalização
quanto ao excesso de lotação nos ônibus semiurbanos, visando
garantir um distanciamento adequado para evitar a contaminação
pela  Covid-19;  4)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: a) n. 2.239/2021- reforma e
manutenção da quadra situada na Praça do Centro de Esportes e
Artes  Unificado  –  CEUs  (Residencial  Monte  Moriá),
disponibilizando uma estrutura mais adequada para a prática de
atividades físicas e recreativas; 5) Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.
2.247/2021- inclusão nas aulas on-line, de palestras educativas
sobre o meio ambiente (preservação); b) n. 2.248/2021- instalação
de semáforos no cruzamento da Avenida Coronel Belchior de
Godoy com a Rua Dezenove de Outubro e a Rua Luiz Schinoor; c)
n. 2.249/2021- revitalização da Praça Juca Domingos (Bairro dos
Industriários), destacando que a tela, a pintura da quadra e o
parque infantil estariam em péssimas condições; d) n. 2.250/2021-
aquisição de um aparelho de ultrassom para a Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, permitindo a realização de exame de abdome
total para avaliação dos órgãos internos (fígado, vesícula biliar,
baço, veia cava inferior, rins, pâncreas, bexiga e vasos), auxiliando
na  detecção  de  patologias  como  cálculos  biliares,  esteatose
hepática  (gordura  no  fígado)  e  tumores;  e)  n.  2.251/2021-
construção  de  um  espaço  para  a  prática  de  artes  marciais,
capoeira, muay thai, taekwondo, karatê, dança (etc.), em frente ao
Vagão  Cleverson  Santos  Salomão,  que  abriga  os  artesãos,
localizado na Avenida Mato Grosso; f) n. 2.252/2021- que seja
dada sequência na construção do corredor turístico na extensão
das Avenidas Mato Grosso, Coronel Belchior de Godoy e Brasil,
com ciclovia e espaço para a prática de corrida de rua; g) n.
2.253/2021- instalação de academia ao ar livre nas proximidades
do  Vagão  Cleverson  Santos  Salomão;  6)  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.256/2021- informações sobre as diligências, junto ao gerente
local da Caixa Econômica Federal, referentes a instalação de outra
agência no Município, especificando se existe data para ter um
posicionamento, pois apenas uma agência não comporta a grande
demanda;  b)  n.  2.257/2021-  que  encaminhe  relatório
especificando as áreas atendidas pela ETE - Estação de Tratamento
de Esgoto, para a análise de dispositivo da Lei n. 4.280, de 9 de
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novembro de 2006, estabelecendo que “nos locais atendidos por
estações de tratamento de esgoto, definidos pela SAE, não é
necessária a construção de tanque séptico (fossa séptica) antes do
lançamento  na  rede  pública,  conforme  definido  na  Lei
Complementar n. 21, 1º de julho de 2002, que “Institui o Código
de  Instalações  Hidrossanitárias  no  Município  de  Araguari”;
segundo os proponentes, nos locais dispensados da construção da
fossa séptica deverão ser instaladas caixas de passagem, porém,
estaria sendo exigida a construção da fossa por toda a cidade; c) n.
2.260/2021- extensão de rede de energia elétrica em frente ao
número 370 da Rua Antônio Netinho (Distrito Industrial),  pois
estariam faltando apenas dois postes para atender toda a via; d) n.
2.262/2021- instalação de placas estabelecendo as áreas limítrofes
e a identificação dos bairros, facilitando a localização; 7) Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 2.258/2021- reparo na parte
elétrica e externa do monumento “Cruz Gloriosa”, localizado na
Praça da Oração, no Terminal Rodoviário Presidente Tancredo de
Almeida Neves; b) n. 2.259/2021- realizar reparo no equipamento
de irrigação instalado na rotatória próxima ao Terminal Rodoviário
Presidente  Tancredo  de  Almeida  Neves,  possibilitando  a
preservação do paisagismo no local; c) n. 2.261/2021- instalação
de semáforo no cruzamento da Avenida Joaquim Aníbal com a
Rua Virgílio de Melo Franco, destacando que, recentemente, foi
noticiado  acidente  no local,  com  vítima fatal;  8)  Paulo  César
Pereira/DEM: a) n. 2.265/2021- que seja incluída no processo de
revitalização das praças, a criação de uma identidade histórica, por
meio de estátuas, pinturas, bustos, dos principais responsáveis
pela construção histórica, e valorizando as riquezas do Município;
que seja feita uma homenagem ao centenário de nascimento do
Padre Nilo Tabuquini- vinte e um de agosto de um mil novecentos
e vinte e um, na praça que leva seu nome, resgatando seus feitos
na área humanitária da Igreja Católica Apostólica Romana e sua
caridade  sempre  pensando  no  bem-estar  do  próximo;  b)  n.
2.267/2021-  realização  de  manutenção  nos  semáforos  para
pedestres danificados, principalmente na região central da cidade,
priorizando equipamentos de acessibilidade na rede semafórica; c)
n. 2.268/2021- implantação de faixa de acomodação veicular junto
aos canteiros centrais da Avenida Mato Grosso e da Avenida
Coronel  Belchior  de  Godoy,  em  confluência  com  as  vias
secundárias que apresentarem grande tráfego; revisar e diminuir a
quantidade  de  aberturas  nos  canteiros  centrais  para  maior
segurança viária; d) n. 2.269/2021- criação de documentos on-line
e  padronizados  dos  anexos  das  solicitações  de  compra  e/ou
serviços efetuados pelas secretarias municipais (justificativa, termo
de referência, declaração orçamentária e financeira, despacho -
autorização para licitação), facilitando o preenchimento e evitando
gastos com a impressão; e) n. 2.270/2021- implantação de um
“Painel  de Preços” para aquisição de materiais  e/ou serviços,
possibilitando obter uma média de preço atualizada e compatível
com a região, facilitando a busca de orçamentos que orientem as
compras e/ou contratações; ressaltou o proponente, que às vezes
os processos de busca de orçamentos nas empresas de Araguari e
região são de difícil acesso e alguns orçamentos perdem o prazo
de  validade,  atrasando  os  processos;  f)  n.  2.271/2021-
encaminhando para análise, anteprojeto de lei determinando a
disponibilização na página oficial na internet, de um ícone ou link
contendo  informações  sobre  os  Conselhos  Municipais  em
exercício; 9) Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Paulo César
Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 2.266/2021-
doação de área para a construção da sede da Associação do Moto
Clube  Motocólatras,  que  desenvolve  diversas  ações,  como
arrecadação de alimentos destinados as instituições de caridade,

empréstimo de cadeiras de rodas, cadeiras de banho; 10) Renato
de Almeida/PSC: a) n. 2.272/2021- realização de manutenção no
parque infantil situado na Praça Prefeito Elmiro Barbosa- Centro; b)
n. 2.273/2021- que a colocação do paciente na fila de espera para
realização de consultas, exames e cirurgias, seja disponibilizada no
portal da transparência,  pois muitos aguardam até anos, sem
nenhuma informação; c) n. 2.274/2021- instalação de semáforo na
Avenida Brasil, cruzamento com a Avenida Senador Melo Viana,
saída para a MG-223, pois o intenso tráfego de caminhões e
veículos  dificulta  a  travessia  de  pedestres  e  de  ciclistas,
principalmente  nos  horários  de  pico;  11)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 2.275/2021- realização de estudo quanto a
viabilidade de proibir o estacionamento de veículos em um dos
lados da Rua das Araras – Bairro Independência, pois o fato da via
ser  de  mão  dupla,  com  estacionamento  nos  dois  sentidos,
aumenta o risco de acidentes; b) n. 2.276/2021- construção de
pista de skate no canteiro central da Avenida Coronel Belchior de
Godoy, Bairro Goiás, nas proximidades da quadra de futebol de
salão, utilizada pelos skatistas por não terem espaço adequado,
danificando a quadra;  c)  n.  2.278/2021- instalação de parque
infantil, de academia ao ar livre e quadra de jogo de peteca, na
área situada ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil -
CMEI localizado na Rua Maria Ângela Garcia Martin – Loteamento
Residencial Alvorada; d) n. 2.279/2021- construção de calçadão no
entorno da quadra que engloba a bateria de poços artesianos da
Superintendência de Água e Esgoto situada na Avenida Miguel
Assad Debs, Bairro Santa Terezinha, possibilitando a prática de
atividades físicas; 12) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.277/2021-
que  interceda  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  visando  a
disponibilização de terminal/caixa eletrônico em estabelecimentos
comerciais ou implantação de rede de apoio da agência no Distrito
de Piracaíba e no Distrito de Amanhece, evitando o deslocamento
da  população  até  a  cidade;  13)  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.280/2021-
realizar estudo quanto a viabilidade de construção de pista de
atletismo em local adequado, pois os adeptos dessa modalidade
de  esporte  treinam  nas  vias  públicas;  14)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.282/2021-
que a Superintendência de Água e Esgoto adote as  medidas
cabíveis contra a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG,
em razão das frequentes quedas e oscilações de energia elétrica
na cidade e nos distritos, com prejuízos para a população, inclusive
na  interrupção  do  abastecimento  de  água,  danificando  ou
queimando as bombas; 15) Débora de Sousa Dau/PSC, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.284/2021- que sejam criadas normas
rígidas (cobrança de multa) para coibir o descarte de lixos, objetos,
móveis  e  entulhos  em  áreas  públicas;  16)  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende
da Silva/PL:  a)  n.  2.285/2021-  que seja  dada  continuidade  à
construção  de  calçada  no  canteiro  central  da  Avenida  das
Palmeiras (até o final), no Bairro São Sebastião; 17) Eunice Maria
Mendes/PSB,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  a)  n.  2.286/2021-  fornecimento  de  lanche  aos
pacientes (e acompanhantes) que realizam tratamentos médicos
na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, utilizando a central
de ambulâncias como transporte, pois saem muito cedo de casa
para cumprir horário no Hospital de Clínicas, ficando o dia todo
sem alimentar, até mesmo por não ter dinheiro para comprar um
lanche;  b)  n.  2.289/2021-  que  interceda  junto  aos  órgãos
competentes,  visando  a  liberação  para  serem  atendidas,  em

Araguari,  as  ligações  telefônicas  destinadas  a  Central  de
Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -
SAMU, que, atualmente, caem na central em Uberlândia e depois
são encaminhadas para Araguari, sendo efetuadas as mesmas
perguntas duas vezes, com tempo de espera pelo atendimento de
vinte e cinco a trinta minutos; 18) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a)
n. 2.287/2021- execução do serviço de pintura na academia ao ar
livre  localizada  no  Bosque  John  Kennedy;  b)  n.  2.288/2021-
instalação de redutor de velocidade ou alguma outra medida de
segurança, no cruzamento da Rua Virgílio de Melo Franco com a
Avenida Joaquim Aníbal; c) b, 2.290/2021- que informe o motivo
da falta do remédio Hidroxicloroquina, indicado para artrite, lúpus
e  reumatismo  em  geral,  não  fornecido  há  dois  meses  aos
pacientes que recebem o medicamento por meio de processo; d)
n. 2.291/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica (faixas
de pedestre, faixa de estacionamento, sinal de PARE) nas ruas do
Bairro Sibipiruna, inclusive no setor correspondente ao antigo
Bairro  Paineiras;  e)  n.  2.292/2021-  que  sejam  executados  os
serviços de capina e de varrição nas ruas do Bairro Sibipiruna
(inclusive no setor correspondente ao antigo Bairro Paineiras); f) n.
2.293/2021- execução do serviço de pintura estratigráfica na Rua
Cecília  Schwartzman,  Bairro  Sibipiruna,  reiterando  o  pedido
constante  do  requerimento  n.  1.255/2021;  g)  n.  2.294/2021-
instalação de abrigos e bancos em frente ao Frigorífico Mata Boi,
para  Acomodar  os  motoristas  que  aguardam  no  local  para
descarregar;  h)  n.  2.296/2021-  nomeação  do  restante  das
supervisoras aprovadas no último concurso, cujo prazo vence no
final do corrente ano, ressaltando que muitas unidades escolares
estariam sem supervisora; i) n. 2.297/2021- concessão de reajuste
para os profissionais que integram a equipe de referência do SUAS,
conforme  Resolução  n.  32/2011,  do  Conselho  Nacional  de
Assistência Social; j) n. 2.298/2021- que as obras de construção da
galeria pluvial na Avenida Calimério Pereira de Ávila, e de galerias,
asfalto, água e esgoto no trecho da rua onde estão instaladas as
empresas Cooperativa Coocacer, Trebeschi Tomates, Total Service
Logística,  às  margens  da  MG-029,  Distrito  Industrial,  sejam
executadas com a verba prevista na emenda do deputado federal
Lafayette Luiz Doorgal de Andrada, no valor de R$2.000.000,00
(dois  milhões de reais),  para ser aplicada no Apoio à Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e
Qualificação  Viária;  19)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL:  a)  n.  2.295/2021-  que os Assentamentos
Sewa,  Goiás  Parte  Alta,  Granja  Mauá,  Viaduto  Bairro  São
Sebastião, Parque dos Verdes, Novo Horizonte, Gutierrez, Jardim
Ipanema e Alan Kardec, sejam contemplados com o Programa de
Regularização Fundiária Urbana – REURB; 20) Leonardo Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
2.301/2021-  aplicação  de  raspa  de  asfalto  na  região  das
comunidades do Porto Barreiro, Florestina, Campo Redondo, entre
outras;  21)  Sebastião Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a) n.  2.302/2021- criação na grande área não
utilizada,  na  Policlínica,  de  espaço  de  recreação  infantil;  22)
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.303/2021- reiterando
pedido para a instalação de placas indicativas com os nomes das
ruas  no  Residencial  Jardim  Milani,  Bairro  dos Bosques;  b)  n.
2.305/2021- asfaltamento e instalação de iluminação pública em
trecho da Rua José Monteiro Araújo, Bairro Vieno; 23) Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.304/2021- que os motoristas de vans (vanzeiros) sejam isentos
de pagar a taxa do alvará, enquanto durar a pandemia; 24) Eunice
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Maria  Mendes/PSB,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
2.306/2021- limpeza do terreno situado na Rua Violeta, ao lado do
Centro Municipal de Educação Infantil -  CMEI Eloísa Marques
Nunes,  Bairro  Gutierrez;  25)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
2.307/2021-  instalação  de  lâmpadas  de  LED na  Avenida  das
Paineiras,  Bairro  São  Sebastião;  26)  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 2.308/2021-
instalação  de  um  redutor  de  velocidade  na  Rua  dos  Buritis,
próximo ao viaduto no Bairro São Sebastião,  também dando
sequência  na  instalação  de  lâmpadas  de  LED;  27)  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.
2.309/2021- execução dos serviços de capina e de varrição nas
ruas do Bairro Miranda; 28) Wellington Resende da Silva/PL: a) n.
2.310/2021- implantação de infraestrutura na Praça Presidente
Juscelino Kubitschek, Bairro Brasília; b) n. 2.311/2021- instalação
de redutor de velocidade em frente ao número 181 da Avenida
Belo Horizonte, Bairro Santiago; c) n. 2.312/2021- instalação de
poste de energia elétrica,  com lâmpadas de LED, no canteiro
central da Avenida Brasil, dando continuidade a construção da
calçada, para a prática de caminhada à noite; 29) Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.313/2021-
conclusão do serviço de extensão de rede elétrica na Rua Urias
Vieira dos Santos, Bairro Vieno; 30) Wilian Marques Postigo/PL: a)
n. 2.314/2021- implantação de um ponto do transporte coletivo
na porta do Cemitério Park, pois a não existência dificulta o acesso
das  pessoas  ao  local;  31)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
2.315/2021- revitalização da entrada da cidade de Araguari (trevo
de  Caldas  Novas),  inclusive  com  paisagismo;  ressaltaram  os
proponentes, que a população reclama da falta de iluminação,
inclusive nas proximidades de alguns comércios do setor (Posto
Araguaia, Motel K-Tal, Branco Tomates, Borracharia, Marcos Senju
e outros); 32) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Wellington Resende da Silva/PL: a) n.
2.316/2021-  aplicação  de  raspa  asfáltica  na  entrada  da
comunidade Porto Barreiro (sentido Barracão); b) n. 2.317/2021-
aplicação  de  raspa  asfáltica  na  Serra  do  Sapé  (rodovia
Araguari/Tupaciguara, quilômetro 38); 33) Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB:  a)  n.  2.318/2021-  limpeza  das  canaletas  de
escoamento de água na Rua Claudinei Roosevelt  Della  Posta,
Bairro Milenium; b) n. 2.319/2021- retorno aos postos de trabalho
dos servidores públicos afastados em virtude da pandemia e que
já foram imunizados com a vacina da Covid-19; c) n. 2.320/2021-
contratação  emergencial  de  um  médico  clínico  geral  para  a
Unidade Básica de Saúde – UBS do Bairro Amorim, atendendo no
Horário do Trabalhador; 34) Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade:
a)  n.  2.325/2021-  melhorias  no  trânsito  da  rotatória  do
cruzamento da Avenida Miguel Assad Debs com a Rua Jaime
Araújo, Bairro Santa Terezinha, devido aos frequentes acidentes no
local, tendo em vista que há certa confusão na sinalização, pois o
sinal de PARE consta em todas as vias que cruzam a rotatória, não
havendo preferência em nenhum sentido do cruzamento; b) n.
2.326/2021- que estabeleça um dia fixo no mês para recolhimento
do lixo no Distrito de Florestina, não atendido atualmente pelo
serviço  público  de  coleta,  com  o  lixo  sendo  descartado  nas
estradas e em locais irregulares; c) n. 2.327/2021- contratação ou
designação  de  segurança  para  acompanhar  as  conselheiras
tutelares na realização de visitas e vistorias, pois são responsáveis
por investigar denúncias, desempenhando um papel fundamental
em casos de ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente,  às  vezes  envolvendo violência  física;  35)  Clayton

Francisco Brazão/PSC: a) n. 2.329/2021- realização de manutenção
nas grades do bueiro na Rua Abolição, esquina com a Avenida das
Codornas; b) n. 2.330/2021- que solicite aos deputados estadual
Doorgal Gustavo Sad Lafayette de Andrada e federal Lafayette Luiz
Doorgal  de  Andrada,  que  intercedam  junto  aos  órgãos
competentes, visando a instalação em Araguari de uma faculdade
estadual; c) n. 2.331/2021- relação das empresas fornecedoras
para a ação social, com cópia da documentação de cada uma; d) n.
2.332/2021- que informe o nome da empresa responsável pela
reforma do Albergue Municipal, no Bairro Amorim, encaminhando
cópia da licitação da obra e especificando o valor; e) n. 2.335/2021,
que seja efetuada consulta ao Cartório de Registro de Títulos e
Documentos em Araguari, para esclarecer o motivo do atraso no
registro de documentos, como atas, estatutos, etc.; 36) Débora de
Sousa Dau/PSC, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos:
a)  n.  2.336/2021-  término  da  construção  da  calçada  para
pedestres, com reforma da parte concluída, no entorno do Centro
de  Atenção  Integral  à  Criança  –  CAIC  Doutor  Arcino  Santos
Laureano, na Rua Oziano Moreira de Almeida, número 117, Bairro
Independência;  37)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria
Mendes/PSB:  a)  n.  2.337/2021-  revitalização  do  calçadão  da
Avenida Coronel  Theodolino Pereira de Araújo,  em frente  ao
Terraço  Hotel-  Centro;  38)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
2.338/2021- construção de calçamento no entorno do Cemitério
Park,  situado  na  Rua  João  Rodrigues  da  Cunha,  Loteamento
Parque dos Verdes; b) n. 2.339/2021- encaminhando para análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a inclusão dos conteúdos de
proteção ao meio ambiente e direito dos animais no programa
curricular  das  escolas  públicas  municipais;  c)  n.  2.340/2021-
instalação  de  semáforo  no  cruzamento  da  Avenida  Coronel
Belchior de Godoy com a Rua Dezenove de Outubro, no Bairro
Santa  Terezinha;  d)  n.  2.341/2021- substituição  das  lâmpadas
queimadas  no  ponto  de  entroncamento  das  Avenidas  Mato
Grosso e Coronel Belchior de Godoy, nas proximidades do Vagão
de Artesanato e Turismo; 39) Denise Cristina Lima de Andrade/PL:
a) n. 2.342/2021- melhoria na iluminação da praça situada na
projeção da Rua Professor Walter Fernandes, Bairro Sibipiruna,
com a execução dos serviços de limpeza, instalação de parque
infantil (parquinho) e de lixeiras, se possível, para coleta seletiva; b)
n. 2.343/2021- que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE,
adote providências imediatas para reparar, de forma definitiva, os
problemas  enfrentados  na  bomba  de  captação  de  esgoto,
localizada  no  Bairro  Santiago,  que  frequentemente  apresenta
problemas técnicos, parando de funcionar, direcionando o esgoto
para a unidade do Jardim Panorama- na Rua Pica-Pau, que não
comporta o grande volume de dejetos e acaba transbordando
diretamente na via pública; c) n. 2.345/2021- cessão de, ao menos,
dois estagiários para auxiliar nos trabalhos da Associação Grupo
Semente Esperança, que presta relevante serviço social, acolhendo
e amparando pacientes de câncer e seus familiares, devido ao
aumento da demanda de atendimentos e a redução do número
de pessoas disponíveis para o trabalho, no período de pandemia;
40)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Denise  Cristina  Lima de
Andrade/PL,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.  2.344/2021-
inclusão  e  atualização diária,  no Portal  da  Transparência,  dos
medicamentos disponíveis e indisponíveis na Farmácia Municipal,
pois  as  pessoas  reclamam  que,  ao  serem  atendidas,  após
passarem  muito  tempo  na  fila,  são  informadas  que  o
medicamento  estaria  em  falta.  A  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e
Leonardo Rodrigues da  Silva  Neto/Republicanos,  solicitaram o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 2.228/2021) à família

de  Lairton  Montes  Pinto.  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e  Wellington
Resende da Silva/PL, solicitaram o envio de ofício de pêsames
(requerimento n. 2.243/2021) à família de Maurinha Andrade
Ferreira. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apresentou as
seguintes proposições: a) projeto de lei n. 94/2021, que “Institui
medidas de prevenção, a proteção e o combate à violência contra
profissionais do ensino no Município de Araguari-MG, e dá outras
providências”; b) emenda n. 1, alterando redação do anexo ao
projeto de lei n. 40/2021 (LDO), na “Unidade 02.08 – Secretaria de
Educação, Funcional, Função: 12, Subfunção: 122; Programática,
Projeto:  0002,  Atividade:  2003;  Programa,  Projeto/Atividade:
Gestão e Coordenação Administrativa: “...” e Recurso para apoio ao
Programa de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Valor estimado
R$50.000,00, no valor total de R$200.000,00”; c) emenda n. 2,
alterando a redação do anexo ao projeto de lei n. 40/2021 (LDO),
na “Unidade 02.09 – Secretaria de Obras, Funcional, Função: 15,
Subfunção:  451;  Programática,  Projeto:  0011,  Atividade:  2118;
Programa, Projeto/Atividade: Infraestrutura Urbana: “...” e Recurso
para construção de praça na Rua das Perobas, Bairro São Sebastião
(ao  lado  da  Escola  Estadual  José  Carneiro  da  Cunha);  Valor
estimado R$400.000,00, no valor total de R$9.000.000,00”; d)
emenda n. 3, alterando a redação do anexo ao projeto de lei n.
40/2021 (LDO), na “Unidade 02.16 – Secretaria do Trabalho e Ação
Social,  Funcional,  Função:  08,  Subfunção:  122;  Programática,
Projeto:  0002,  Atividade:  2015;  Programa,  Projeto/Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais: “...” e Recurso
para propiciar mais oficinas aos idosos que frequentam o Centro
de Convivência; Valor estimado R$75.000,00, no valor total de
R$5.151.400,00.”  O  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB
apresentou  as  seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
2.244/2021, solicitando o envio de ofício de pêsames à família de
Maria Abadia Dinato Montes; b) projeto de lei n. 95/2021, que
“Modifica a denominação da Área Verde Quatro, localizada no
Loteamento Residencial  Jardim Jockey I,  Bairro Santiago,  para
Praça Antônio Monteiro de Araújo” - com apoio da Vereadora Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB.  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Wellington Resende da Silva/PL  e Wilian Marques Postigo/PL,
solicitaram  o  envio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
2.245/2021) à família de Rosane Barbosa Procópio Aguiar.  Os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Wellington
Resende da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, solicitaram o
envio de ofício de pêsames (requerimento n. 2.246/2021) à família
de Joaquim Queiroz da Silva. As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo César  Pereira/DEM, 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. 2.254/2021, contendo número
regimental de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios
regimentais, para discussão e votação do projeto de lei n. 76/2021.
As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Débora de Sousa
Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  e os  Vereadores Giulliano  Sousa Rodrigues/PSB,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo César  Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
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Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram o requerimento n. 2.255/2021, contendo número
regimental de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios
regimentais, para discussão e votação do veto total à proposição
de lei  complementar  n.  6/2021.  O  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos  solicitou  o  envio  de  ofícios  de  pêsames
(requerimentos n.s 2.263/2021 e 2.264/2021) às famílias de Paulo
Ricardo Pires Machado e de Cleide Azul de Souza. Os Vereadores
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e  Wilian  Marques  Postigo/PL
solicitaram a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG
(requerimento n. 2.281/2021), informações sobre as frequentes
quedas e oscilações de energia elétrica na cidade de Araguari e nos
distritos, com prejuízos para a população, inclusive na interrupção
do abastecimento de água, danificando ou queimando as bombas;
que sejam adotadas medidas para solucionar os problemas. Os
Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Wellington Resende
da Silva/PL solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento
n.  2.283/2021)  à  família  de  José  Maria  Soares.  O  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentou os requerimentos: a) n.
2.299/2021, solicitando ao deputado federal Charlles Evangelista
que apresente emenda parlamentar visando a aquisição de um
veículo adaptado (com elevador) para a Secretaria Municipal de
Saúde, com o objetivo de atender às necessidades das pessoas
com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida;  b)  n.  2.300/2021,
convidando representante da empresa LD Celulose para fazer uso
da tribuna livre da Câmara Municipal, a fim de demonstrar as
ações  sociais  realizadas  em  Araguari.  A  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues Prado/PSB solicitou o envio de ofícios  de pêsames
(requerimentos  n.s  2.321/2021,  2.322/2021,  2.323/2021,
2.324/2021) às famílias de Joana Darc da Silva,  Vânia Cristina
Guimarães dos Santos Tomé, Eleuza de Fátima Raimundo do
Prado, Demervaldo Miranda da Silva. As Vereadoras Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Paulo  César  Pereira/DEM  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram  moção (n.  46/2021)  de aplauso  aos servidores
(funcionários  e  colaboradores)  do  setor  de  transportes  da
Secretaria Municipal de Saúde, pelos relevantes serviços prestados
à  comunidade.  O  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC
apresentou os requerimentos: a) n. 2.328/2021, dando ciência ao
Ministério Público de que no quilômetro 22, na entrada à direita,
na região do Santo Antônio, chegando ao Rio Araguari, a estrada
continha onze metros de largura antes  do início  da  obra de
captação e devolução de resíduos da empresa LD Celulose, e que
atualmente, após o término, alguns trechos estariam com três a
quatro metros de largura, prejudicando os produtores rurais da
região; b) n. 2.333/2021, dando ciência ao Ministério Público do
valor de cinquenta e cinco mil seiscentos e seis reais e setenta e
sete  centavos,  cobrado  pela  construção  de  duas  quadras  de
peteca, em Araguari; c) n. 2.334/2021, solicitando a realização de
audiência pública, no dia vinte e quatro de junho do corrente, às
dezenove horas, para tratar de assunto referente ao estreitamento
de estrada na Região de Santo Antônio, segundo o proponente,
após obra realizada pela LD Celulose.  O Vereador  Wellington
Resende da Silva/PL apresentou o projeto de lei n. 96/2021, que
“Modifica a denominação da Rua Onze, localizada no Loteamento
Residencial  Solar  Park  Bela  Vista,  para  Rua  Mstislaw  Muniz
Slywitch” - com apoio do Vereador Wilian Marques Postigo/PL. A
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL apresentou as
seguintes proposições: a) requerimento n. 2.346/2021, solicitando
ao  deputado  estadual  Raul  José  de  Belém  a  indicação  de
emenda/recursos para que o Grupo Semente Esperança possa

adquirir um veículo de pequeno porte, para desempenhar suas
atividades e visitas de maneira mais ágil e segura; ressaltou a
proponente, que o veículo (van) adquirido com recursos oriundos
de emenda do deputado Weliton Prado, não permaneceu com a
entidade  devido  às  dificuldades  para  manutenção,  ficando  o
veículo à disposição da Secretaria Municipal de Saúde; b) moção
(n.  47/2021)  de  aplauso  a  araguarina  Mariana  Gebrim,  pela
iniciativa de desenvolver, em Araguari, projeto para resgatar a
autoestima de mulheres que enfrentaram o câncer de mama,
oferecendo  de  forma  gratuita  a  reconstrução,  por  meio  da
micropigmentação das aréolas, devido à remoção das mamas,
parcial ou totalmente; c) projeto de lei n. 97/2021, que “Modifica a
denominação da Área Verde na projeção das Ruas Luiz Humberto
Mendes,  Professor  Valter  Fernandes  e  Doutor  Sílvio  França
Mendonça,  no  Bairro  Santiago,  para  Praça  Hélio  Divino  de
Oliveira.”  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 Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC – segunda-secretária,  apresentou o projeto de
resolução n.  5/2021, que “Altera os  arts.  3º,  4º,  6º e 7º,  da
Resolução n. 77, de 31 de março de 2015, que criou a Escola do
Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Araguari, e introduz
o inciso IX  ao  art.  2º,  e o  inciso  III  ao  art.  4º,  e  dá outras
providências.” A Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o
Vereador Paulo César Pereira/DEM apresentaram o projeto de
decreto legislativo n. 47/2021, que “Concede o Diploma de Honra
ao Mérito à Companhia Cultural Emcantar”- com apoio da Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  dos  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  das
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB,
dos Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington
Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Os
requerimentos n.s 2.254 e 2.255/2021 foram aprovados por treze
votos.  VI-  ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,
Clayton Francisco Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, que dispensaram o uso da palavra,
como medida de prevenção contra a 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. Os projetos de
decreto legislativo n. 40/2021 (de autoria do Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC),  n.  43/2021 (de autoria dos Vereadores
Clayton Francisco Brazão/PSC e Paulo César Pereira/DEM) e n.
45/2021  (de  autoria  do  Vereador  Marcus  Vinícius

Duarte/Republicanos), foram aprovados por dezesseis votos, assim
como correspondentes pareceres da Comissão Permanente de
Legislação  e  Justiça,  da  Comissão  Especial  e  da  Comissão
Permanente  de  Redação,  sendo  que  referidos  projetos,
promulgados  pelo  presidente  da  Câmara,  foram  convertidos
respectivamente nos Decretos Legislativos: a) n. 1.113, de 22 de
junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito a
Excelentíssima Senhora Juliana Soares Barros”; b) n. 1.114, de 22
de junho de 2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
ao Excelentíssimo Senhor Edmar César Alves”; c) n. 1.115, de 22 de
junho de 2021, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de
Araguari ao Excelentíssimo Senhor Sílvio Monteiro Tabaco.” Em
votação o projeto de lei n. 76/2021, de autoria do Executivo, foram
aprovados  por  dezesseis  votos:  a)  pareceres  das  Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Segurança Pública e
Defesa do Consumidor, ao projeto e mensagem substitutiva ao
anexo; b) mensagem substitutiva ao anexo, enviada pelo prefeito
por meio do ofício n. 1.497/2021; c) projeto de lei n. 76/2021 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. 44, de 22 de junho de 2021, que “Autoriza o
Município de Araguari a celebrar Acordo de Cooperação Técnica e
inerentes termos aditivos com o Estado de Minas Gerais,  por
intermédio da Polícia Civil, dando outras providências.” Para atuar
como escrutinadoras, foram nomeadas as Vereadoras Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB e Débora de Sousa Dau/PSC.  Então,  foi
apreciado  o  veto  total  à  proposição  de  lei  complementar  n.
6/2021, em votação secreta e observadas as normas regimentais
desta. Responderam a chamada e votaram dezessete vereadores.
Apurados os votos, o presidente anunciou os seguintes resultados:
a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação,
Política Urbana e Rural, favoráveis ao veto total, aprovados por
doze votos (cinco contra);  b) o veto total à proposição de lei
complementar n. 6/2021 recebeu onze votos a favor e seis contra;
portanto,  foi  mantido  o  veto  total  aposto  pelo  prefeito  à
proposição de lei complementar n. 6, de 18 de maio de 2021, que
“Acrescenta o art. 11-A à Lei Complementar n. 165, de 29 de junho
de  2020,  que  dispõe  sobre  a  implantação  de  unidades
habitacionais de caráter provisório, na modalidade alojamento, no
Município de Araguari, dando outras providências”, enviado por
meio do ofício n. 1.426/2021. 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 quinze
de junho de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES-  Foram  aprovados,  por  dezesseis  votos:  a)
requerimento n. 1.712/2021, apresentado mas não apreciado na
sessão ordinária do dia dezoito de maio de dois mil e vinte e um,
por ter sido registrado como pedido já formulado pelo fato de ser
endereçado ao prefeito, quando era ao deputado federal José
Vitor de Resende Aguiar; b) requerimentos n.s 2.211 (exceto o
pedido de galeria pluvial, já formulado por meio do requerimento
n.  92/2021),  2.212,  2.213,  2.214,  2.215,  2.217,  2.218/2021,
apresentados  na  sessão anterior;  c)  requerimentos n.s  2.225,
2.226, 2.227, 2.228, 2.229 (exceto o pedido de término da obra, já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.  1.198/2021),  2.230,
2.231,  2.233,  2.234,  2.235,  2.236,  2.237,  2.238,  2.239,  2.241,
2.242, 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.250, 2.251, 2.252
(exceto  o  pedido  de  ciclovia,  já  formulado  por  meio  do
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requerimento n. 1.389/2021), 2.253, 2.256, 2.257, 2.259, 2.261,
2.262,  2.263,  2.264,  2.265,  2.266,  2.267,  2.268,  2.269,  2.270,
2.271, 2.275, 2.276. 2.277, 2.278 (exceto o pedido sobre academia
ao  ar  livre,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
2.068/2021),  2.279,  2.280,  2.281,  2.282,  2.283,  2.284,  2.285,
2.286,  2.287,  2.288  (exceto  o  pedido  de  outra  medida  de
segurança,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
2.261/2021), 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.295 (exceto o
pedido referente aos Assentamentos Novo Horizonte e Jardim
Ipanema, já formulado por meio dos requerimentos n.s 554 e
613/2021), 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.302, 2.303, 2.304,
2.305 (exceto o pedido de asfaltamento, já formulado por meio do
requerimento n. 123/2021), 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.311,
2.312 (exceto os pedidos de calçada e de lâmpadas de LED, já
formulados por meio dos requerimentos n.s 1.020, 1.435/2021),
2.313,  2.314,  2.317,  2.318,  2.319,  2.320,  2.321,  2.322,  2.323,
2.324,  2.325,  2.327,  2.328,  2.330,  2.331,  2.332,  2.333,  2.334,
2.335,  2.337,  2.338,  2.339,  2.341,  2.342,  2.343,  2.344,  2.345,
2.346/2021,  apresentados na presente sessão;  d)  moções de
aplauso n.s 46 e 47/2021. Não foram apreciados os requerimentos
n.s 2.216, 2.232, 2.240, 2.249, 2.258, 2.260, 2.272, 2.273, 2.274,
2.294, 2.301, 2.310, 2.315, 2.316, 2.326, 2.329, 2.336, 2.340/2021,
pois os pedidos constantes destes já foram formulados por meio
dos requerimentos n.s 615, 356, 952,  325/1.779, 995, 1.794,
1.490, 2.226, 628, 1.590, 2.002, 1.112/1.592- especificar tipo de
infraestrutura,  600,  2.002,  242,  1.585,  577,  2.248/2021,
respectivamente. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficou
para a ordem do dia da próxima sessão, extraordinária, o projeto
de  lei  n.  93/2021.  XII-  CHAMADA  FINAL-  Responderam  a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo
César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. O
horário de duração da presente sessão foi prorrogado no decorrer
desta, por 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
da Câmara,  extraordinária,  a realizar-se às oito horas e trinta
minutos do dia vinte e cinco de junho do corrente; e, às treze horas
e trinta minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 22 de junho de 2021. Ata
aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala das sessões, em 29
de  junho  de  2021.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  -  presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL - primeiro-secretário. 
_____________________________________________________
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO DIA
VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
extraordinariamente no dia vinte e cinco de junho de dois mil e
vinte e um, sexta-feira, às oito horas e trinta minutos, em sua sede
própria, situada na Rua Coronel José Ferreira Alves, número 758,
nesta  cidade.  O  presidente  da  Câmara,  Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  solicitou  ao  primeiro-
secretário que fizesse a chamada dos Vereadores. I- PRIMEIRA

CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC  –  segunda-secretária,  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos - presidente, Paulo César Pereira/Democratas,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota – vice-
presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL  –  primeiro-secretário,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL. Então o presidente, invocando a proteção de Deus e
em nome do povo araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou
ao  primeiro-secretário  que  fizesse  a  leitura  do  edital  de
convocação,  ressaltando  que  a  ata  da  sessão  anterior  seria
apreciada em outra oportunidade e não havia correspondência
para ser  lida.  II-  EDITAL DE CONVOCAÇÃO- “O presidente da
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, e, conforme disposto no art. 23, § 4º, III, da
Lei Orgânica do Município, c/c art. 96, III e § 3º, do Regimento
Interno,  convoca  os  senhores  vereadores  para  uma  sessão
extraordinária, a realizar-se no dia vinte e cinco (25) de junho de
dois mil e vinte e um (2021) – sexta-feira, às oito (8) horas e trinta
(30)  minutos,  no  recinto  próprio  deste  Legislativo,  para  a
deliberação sobre o projeto de lei n. 93/2021, que “Estabelece
desconto, no caso de pagamento à vista, para o Imposto Predial e
Territorial  Urbano -  IPTU e  taxas de serviços urbanos para o
exercício de 2021.”  Câmara Municipal de Araguari,  Estado de
Minas Gerais, em 22 de junho de 2021.” Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos-  presidente.”  Os  demais  Vereadores
assinaram dando ciência da convocação, sendo referido edital
publicado  na  edição  n.  322  do  Diário  Oficial  Eletrônico  do
Legislativo Municipal. III- LEITURA DE PARECERES- As Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural, e de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiram pareceres
pela aprovação do projeto de lei  n.  93/2021;  no parecer da
Comissão Permanente de Serviços Públicos, a Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC assinou em substituição ao Vereador Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos (ausente). IV- APRESENTAÇÃO SEM
DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- 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,  Paulo  César
Pereira/Democratas,  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,
apresentaram o requerimento n. 2.347/2021, contendo número
regimental de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios
regimentais, para discussão e votação do projeto de lei n. 93/2021,
sendo  o  pedido  aprovado  por  quinze  votos.  V-  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,  Paulo  César
Pereira/Democratas,  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. VI-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO EM PAUTA- Encontrava-se
na pauta desta sessão extraordinária o projeto de lei n. 93/2021;
antecedendo a votação, foi anunciada a discussão da matéria.
Inicialmente,  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,  Paulo  César  Pereira/Democratas,
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,  apresentaram a emenda
modificativa  número  um  (1)  ao  projeto  de  lei  n.  93/2021,
alterando, de dois para cinco por cento, o percentual do desconto
para pagamento à vista do IPTU e das Taxas de Serviços, constante
dos incisos I e II do art. 1º. Prosseguindo, o plenário aprovou, por
quinze  votos,  a  dispensa  dos  pareceres  das  comissões
permanentes à emenda número um (1), com base no art. 205, do
Regimento Interno da Câmara Municipal. Em votação o projeto de
lei n. 93/2021, 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; b) emenda modificativa número
um (1); c) projeto de lei n. 93/2021 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. 45, de 22 de junho de 2021, que “Estabelece desconto, no
caso de pagamento à vista, para o Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU e taxas de serviços urbanos para o exercício de
2021.” VII- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a
ordem do dia da próxima sessão, ordinária, os projetos de lei n.s
84/2021  e  85/2021.  VIII-  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, Paulo César Pereira/Democratas, 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; ausente na sessão o Vereador
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos. Em seguida, o presidente
agradeceu a presença de todos, convocou os Vereadores para a
próxima sessão ordinária, a realizar-se às oito horas do dia vinte e
nove de junho de dois mil e vinte e um. E, às dez horas e cinco
minutos,  declarou  encerrada  a  sessão.  Câmara  Municipal  de
Araguari, Estado de Minas Gerais, em 25 de junho de dois mil e
vinte e um. Ata aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala das
sessões, em 29 de junho de 2021. Vereador Leonardo Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos  -  presidente;  Vereador  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário. 
_____________________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO DIA
VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara
Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  reuniu-se
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ordinariamente no dia vinte e nove de junho de dois mil e
vinte e um, terça-feira, às oito horas, em sua sede própria,
situada na Rua Coronel José Ferreira Alves, número 758, nesta
cidade.  O  presidente  da  Câmara,  Vereador  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, solicitou ao primeiro-
secretário  que fizesse a chamada.  I-  PRIMEIRA CHAMADA-
Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os
Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton
Francisco Brazão/PSC, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB,
e  os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos  -  presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  -  vice-
presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário, Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL.
Então o presidente, invocando a proteção de Deus e em nome
do povo araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao
primeiro-secretário que fizesse a leitura das atas das sessões
anteriores e das correspondências recebidas. II- LEITURA DAS
ATAS  DAS  SESSÕES  ANTERIORES-  Foram  lidas  as  atas  das
sessões  da  Câmara,  ordinária  e  extraordinária,  realizadas
respectivamente nos dias vinte e dois e vinte e cinco de junho
de  dois  mil  e  vinte  e  um.  III-  LEITURA  DAS
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Inicialmente, o presidente
comunicou ao plenário que os Decretos Legislativos n.s 1.113
e 1.114, de 22 de junho de 2021, foram publicados na edição
n. 323 do Diário Oficial  Eletrônico do Legislativo Municipal.
Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n. 1.649/2021,
em resposta ao requerimento n. 1.903/2021, da Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n. 1.701/2021, em resposta
ao  requerimento  n.  1.690/2021,  do  Vereador  Clayton
Francisco  Brazão/PSC;  c)  n.  1.667/2021,  em  resposta  ao
requerimento n. 1.915/2021, da Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC;  d)  n.s  1.666,  1.678/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 1.917, 1.298/2021, da Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL; e) n. 1.644/2021, em resposta ao
requerimento  n.  1.429/2021,  do  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB;  f)  n.  1.646/2021,  em  resposta  ao
requerimento  n.  1.319/2021,  do  Vereador  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; g) n. 1.686/2021, em
resposta ao requerimento n. 1.741/2021, do Vereador Paulo
César Pereira/Democratas; h) n. 1.659/2021, em resposta ao
requerimento  n.  1.954/2021,  do  Vereador  Renato  de
Almeida/PSC; i) n. 1.648/2021, em resposta ao requerimento
n.  1.861/2021,  do  Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade;  j)  n.s  1.647,  1.650,  1.651/2021,  em
resposta aos requerimentos n.s 1.771, 1.870, 1.871/2021, do
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL;  k)  n.s  1.652,
1.705/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  1.879,
1.661/2021, do Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota;
l) n.s 1.654, 1.655/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.976,  1.975/2021,  do  Vereador  Wellington  Resende  da
Silva/PL; m) n.s 1.645, 1.653, 1.656, 1.657, 1.660, 1.664/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 1.334, 1.988, 1.968, 1.961,
1.949, 1.912/2021, subscritos por diversos vereadores; n) n.
1.668/2021,  encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação  do  projeto  de  lei  n.  98/2021,  que  “Autoriza  a
Superintendência de Água e Esgoto – SAE a assumir o passivo
ambiental relativo a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
do Distrito  Industrial,  dando outras  providências.”  Ofício n.
50/2021,  enviado  pelo  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  informando  “...  a  minha  retirada  da

liderança  do  Governo,  por  motivos  pessoais  (particulares),
quero agradecer ao Prefeito pela confiança dada a mim, nesta
oportunidade  de  estar  atuando  como  líder  do  governo
(representante do Prefeito)  aqui na Câmara de Vereadores
(sic).”  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os  presidentes  das
comissões permanentes a seguir relacionadas encaminharam
à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em tramitação,
conforme  disposto  no  art.  79  do  Regimento  Interno.  A
Comissão Permanente de Legislação e Justiça emitiu pareceres
pela  aprovação:  a)  emendas  números  um,  dois  e  três  ao
projeto  de  lei  n.  40/2021  (LDO);  b)  projetos  de  decreto
legislativo n.s 46/2021 e 47/2021, homenageando Leonardo
da  Silva  e  a  Companhia  Cultural  Emcantar;  c)  projeto  de
resolução n. 4/2021 (Procuradoria da Mulher).  A Comissão
Permanente  de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,
Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural emitiu pareceres
pela  aprovação  dos  projetos  de  resolução  n.  4/2021  e  n.
5/2021 (altera Resolução n. 77/2015- Escola do Legislativo); no
parecer  ao  projeto  de  resolução  n.  4/2021,  a  Vereadora
Débora  de  Sousa  Dau/PSC  assinou  em  substituição  ao
Vereador Wilian Marques Postigo/PL (ausente), que também
foi substituído pelo Vereador Wellington Resende da Silva/PL,
no parecer ao projeto de resolução n. 5/2021; no parecer ao
projeto de resolução n.  5/2021, a Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB  assinou  em  substituição  ao  Vereador  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota  (membro  da  Mesa  da  Câmara).  A
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas emitiu pareceres pela aprovação: a) emendas números
um, dois e três ao projeto de lei n. 40/2021, com o Vereador
Renato  de  Almeida/PSC  assinando  em  substituição  a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB (proponente); b) projeto
de resolução n. 4/2021. A Comissão Permanente de Educação
e  Cultura  emitiu  parecer  pela  aprovação  do  projeto  de
resolução  n.  5/2021,  com  a  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB  assinando  em  substituição  ao  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira (membro da Mesa da Câmara). A
Comissão  Permanente  da  Juventude,  Direitos  Humanos  e
Igualdade Racial emitiu pareceres pela aprovação dos projetos
de resolução n.  4/2021 e 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  46/2021  e  47/2021;  no  parecer  ao  último
projeto  citado,  a  presidente  da  Comissão,  proponente  da
matéria, foi substituída pelo Vereador  Wellington Resende da
Silva/PL.  V-  APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE
PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a  seguir  relacionados
solicitaram  ao  prefeito,  por  meio  dos  requerimentos:  1)
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.  2.348/2021-  que  as
gestantes, puérperas e lactantes sejam imunizadas contra a
Covid-19  com  a  vacina  Pfizer,  conforme  recomendação  da
Nota  Técnica  n.  651/2021  –  CGPNI/DEIDT/SVS/MS;  b)  n.
2.349/2021- limpeza e poda das árvores na Avenida Porto
Alegre, Bairro Milenium; instalação de placas conscientizando
as  pessoas  para  que  não  joguem  lixo;  c)  n.  2.350/2021-
instalação  de  lâmpadas  de LED na  Rua  Brejo Alegre  e  na
Avenida  José  Delfino  Alves,  Bairro  Independência;  d)  n.
2.351/2021- instalação de lâmpadas de LED na Rua Alagoas,
no  Bairro  dos  Bosques;  e)  n.  2.352/2021-  instalação  de
academia ao ar livre em frente ao Ginásio Poliesportivo Mário
Brum Negreiros; f) n. 2.354/2021- reitera pedido constante do

requerimento n. 1.424/2021, de reforma e revitalização da
Praça Prefeito Elmiro Barbosa (bancos, lixeiras e iluminação
própria);  g)  n.  2.355/2021-  que  informe  o  motivo do não
funcionamento  do  Castramóvel;  2)  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 2.353/2021-
revitalização e manutenção no canteiro central  da Avenida
Vereador  Geraldo Teodoro;  3) Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos: a) n. 2.356/2021- instalação de redutor de
velocidade na Rua dos Portadores, Bairro Goiás, por ser via de
mão dupla interligando vários bairros e com intenso fluxo de
veículos;  b)  n.  2.358/2021-  reforma  geral  na  estrutura  do
Centro Esportivo de Apoio Comunitário – CESAC II, no Bairro
São  Sebastião;  c)  n.  2.359/2021-  asfaltamento  da Rua  das
Canjeranas,  Bairro  São  Sebastião;  4)  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos:  a)  n.  2.360/2021-  instalação  de
lâmpadas LED na Rua José Ribeiro Alves, e de iluminação mais
eficaz  na  Rua  Júlio  César  de  Sousa,  nas  proximidades  da
empresa  Suco  Izzy  sentido  Mataboi;  b)  n.  2.362/2021-
instalação  de  placas  de  sinalização  (com  letras  maiores)
indicando  a  rodovia  para  Caldas  Novas,  pois  vários
caminhoneiros encontram dificuldades para sair da cidade; c)
n. 2.363/2021- instalação de dois postes de iluminação pública
na praça (área institucional)  localizada na projeção da Rua
Antônio Mordente Filho, ao lado da academia ao ar livre, em
frente ao número 161; d) n. 2.364/2021- instalação de placa
informando ser área de preservação a Mata do Desamparo,
localizada  na  Rua  Amélia  Brandão  de  Morais,  em  frente
número 200 (esquina com a Rua Orquídeas),  Bairro Santa
Helena, e proibindo o depósito de lixo no local; retirada da
calçada para aumentar a largura da Rua Maria Amélia Brandão
de Morais, facilitando o trânsito no setor; 5) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
2.361/2021- manutenção ou substituição das caixas  d’água
localizadas na Rua Oito, no Bairro Ouro Verde, estando uma
desativada  e  a  outra  em  estado  precário;  6)  Paulo  César
Pereira/DEM:  a)  n.  2.365/2021-  execução  do  serviço  de
pintura estratigráfica (faixa amarela contínua) e aumento do
número de placas de sinalização proibindo parar e estacionar
ao longo da Rua Professora Lourdes Naves; b) n. 2.366/2021-
implantação de ciclovias nas rodovias que cortam a região,
como MG-223, BR-050, MG-478 e MG-414, acesso ao Distrito
Industrial,  e  ao  lado  da  MG-414,  que  liga  o  Distrito  de
Amanhece à cidade de Anhanguera/GO, e será asfaltada; 7)
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a)
n. 2.367/2021- que fomente políticas visando à criação de
parceria dos produtores rurais com universidades da região,
Instituto  Master  de  Ensino  Presidente  Antônio  Carlos  –
IMEPAC e Universidade Federal de Uberlândia – UFU, para
apoiar  métodos  alternativos  (como  os  utilizados  por
cafeicultores do Município) de controle de pragas, utilizando
manejo de produtos orgânicos, que necessitam de parcerias
público-privadas  visando  construir  uma  agricultura  mais
sustentável;  8)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.  2.368/2021-
construção de abrigos nos pontos de ônibus dos Loteamentos
Bela Suíça I, II e III; b) n. 2.369/2021- instalação de semáforo
na Rua Niquelândia, cruzamento com a Rua Maria Abadia da
Costa, Bairro Maria Eugênia; c) n. 2.370/2021- construção de
calçada no entorno do terreno da Superintendência de Água e
Esgoto - SAE - sistema de bateria Cachoeirinha, localizado em
frente ao número 510 da Rua José Canut, Bairro de Fátima; 9)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota:  a)  n.  2.371/2021-  instalação de um novo
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parque infantil na Praça Santa Luzia, no Distrito de Piracaíba,
pois o que existia no local foi incendiado por delinquentes; 10)
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 2.372/2021-
instalação  de rede elétrica  e  iluminação  nos  banheiros  da
quadra  de  esportes  do  Centro  Educacional  Municipal  José
Inácio, no Distrito de Contenda, possibilitando a utilização no
período noturno;  11)  Rodrigo  Costa Ferreira/Patriota:  a)  n.
2.373/2021-  aumentar  a  largura  da  ponte  localizada  na
entrada do Distrito de Piracaíba, assim como das pontes na
região do Bom Jardim, fiscalizando se as estruturas necessitam
de  manutenção,  permitindo  o  tráfego  com  segurança  de
máquinas agrícolas; 12) Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota,  Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 2.374/2021- que informe a data prevista
de  conclusão  dos  procedimentos  internos  para  realinhar/
atualizar os valores por quilômetro rodado pelos motoristas
de vans (vanzeiros) que prestam serviços para o Município,
conforme  informado  pelo  secretário  municipal  de
Administração, no mês de maio do corrente, de que a matéria
estaria em análise e que prestaria as informações requeridas,
o que  não  ocorreu  até  o momento;  solicita  agilidade  nos
procedimentos;  13)  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/
Solidariedade: a) n. 2.375/2021- que estude a possibilidade de
celebrar parceria com o Instituto Master de Ensino Presidente
Antônio  Carlos  –  IMEPAC,  com  o  objetivo  de  designar
estagiários  do  curso  de  educação  física  para  auxiliarem as
pessoas que frequentam as academias ao ar livre; 14) Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade: a) n. 2.376/2021- implantação de redes
elétrica, de água e de esgoto nas Ruas Um, Dois e Três, do
setor remanescente do Distrito Industrial, correspondente a
área  invadida  e  que  deverá  ser  regularizada  por  meio  do
Programa de Regularização Fundiária Urbana – REURB; 15)
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende da Silva/PL:
a)  n.  2.377/2021-  que os  colaboradores  (funcionários)  dos
hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias,
sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a
Covid-19; 16) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.378/2021-
implantação de um pipódromo em local onde não há cabos
elétricos  e  obstáculos  para  soltar  pipa  com  segurança,  e
regulamentação dessa atividade de lazer; b) n. 2.379/2021-
instalação de dois redutores de velocidade no Viaduto Maria
de Fátima Carneiro Pereira – Neguinha, um no setor do Bairro
São  Sebastião  e  outro  no  Bairro  Independência;  c)  n.
2.380/2021-  implantação  de  mais  pontos  de  ônibus  do
transporte coletivo nos Bairros Santa Helena e Gutierrez, pois
a distância  entre  um e outro estaria  fazendo com  que os
moradores percorram longas distâncias para terem acesso ao
serviço; d) n.  2.382/2021- maior agilidade no recolhimento
dos galhos das árvores que são podadas nas ruas da cidade,
pois ficam dias jogados, impedindo a utilização das calçadas; e)
n. 2.383/2021- instalação de redutores de velocidade nos dois
sentidos da Rua Sebastião Naves cruzamento com a Avenida
Calimério  Pereira  de  Ávila,  Bairro  Miranda;  17)  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n.
2.381/2021- reiterando pedido constante do requerimento n.
1.764/2021, quanto ao fornecimento de marmitex para os
servidores  que  fazem  plantão  12  por  36,  na  Central  de
Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde; segundo os

proponentes, a resposta que constou do ofício n. 1.820/2021,
não condiz com a realidade dos motoristas e servidores que
trabalham  no  período  noturno;  18)  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington
Resende da Silva/PL: a) n. 2.385/2021- instalação de lâmpadas
de LED nas ruas do Bairro Santa Helena e do Bairro Gutierrez;
19) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.386/2021- que
interceda junto aos órgãos estaduais visando obter a doação
de mudas e insumos, para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente  dar  sequência  ao  grande  trabalho  que  vem
desenvolvendo em Araguari; b) n. 2.387/2021- instalação de
redutor de velocidade na Rua dos Buritis, no final do viaduto
do Bairro São Sebastião, devido ao elevado índice de acidentes
no local; 20) Eunice Maria Mendes/PSB, Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota:  a)  n.  2.388/2021-  que  interceda  junto  à
Ecovias,  para  que  seja  realizada  operação  tapa-buraco  em
frente  ao  Restaurante  Barro  Branco,  sentido  Catalão;  21)
Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.  2.389/2021-
sincronização dos semáforos na Avenida Coronel Theodolino
Pereira de Araújo, para o trânsito fluir com maior segurança; b)
n. 2.390/2021- solucionar o problema do sistema de controle
dos semáforos do cruzamento da Avenida Minas Gerais com a
Avenida Mato Grosso, pois o tempo que ficam abertos (sete
segundos)  não  estaria  sendo  suficiente,  provocando
congestionamentos nos horários de pico; c) n. 2.391/2021-
extensão da rede elétrica na Rua Marechal José Pessoa (lateral
do antigo Mega Dony Supermercado),  Bairro Brasília;  d)  n.
2.392/2021- instalação de lâmpadas de LED nos cemitérios da
cidade, visto que estariam sendo utilizadas as lanternas de
celulares para auxiliar os coveiros durante os sepultamentos
realizados no final  do dia;  e)  n.  2.393/2021- instalação de
academia  ao  ar  livre  e  de  parque  infantil  (parquinho)  no
Residencial Solar Park Bela Vista; f) n. 2.394/2021- construção
de quadra poliesportiva entre as Ruas Edson Corrêa de Melo e
Sebastião Sabino de Oliveira, no Residencial Vila Olímpica; g)
n.  2.395/2021-  regulamentação  do  tráfego  de  veículos
pesados na área urbana de Araguari, tornando o trânsito mais
seguro;  h)  n.  2.396/2021-  instalação  de  semáforo  no
cruzamento da Avenida Bahia com a Avenida Batalhão Mauá;
22) Ana Lúcia  Rodrigues Prado/PSB:  a) n.  2.397/2021- que
informe  quais  são  as  regras  utilizadas  na  realização  de
laqueadura  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS;  b)  n.
2.398/2021- contratação de um médico clínico geral para a
Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF do Bairro dos
Bosques; c) n. 2.399/2021- implantação do Ambulatório Pós-
Covid, para tratamento dos pacientes com sequelas, contando
com  uma  equipe  multidisciplinar,  por  ser  necessário  um
acompanhamento  dos  pacientes  a  longo  prazo,  evitando
complicações; d) n. 2.400/2021- instalação de uma caçamba
na entrada do Pirapitinga, para depósito do lixo da região; e) n.
2.401/2021- que seja implantado um sistema informatizado
nos cemitérios do Município; f) n. 2.402/2021- recapeamento
da Rua Joaquim Barbosa, Bairro Amorim; g) n. 2.403/2021-
execução do serviço de pintura estratigráfica na Rua Joaquim
Barbosa,  Bairro  Amorim;  h)  n.  2.404/2021-  execução  do
serviço de manutenção na MG-414, estudando a possibilidade
de  aplicar  raspa  asfáltica;  23)  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade:  a)  n.  2.406/2021-  que  encaminhe  a
listagem  completa  das  empresas  terceirizadas  contratadas
pela  Superintendência  de  Água  e  Esgoto  –  SAE,  na  atual
gestão, bem como dos funcionários que prestam serviço para
a autarquia por meio dessas empresas; b) n. 2.407/2021- que

o  PROCON  fiscalize  os  supermercados  para  verificar  a
legalidade dos aumentos de preços, especialmente dos itens
essenciais de alimentação, garantindo a população o acesso a
preços justos; c) n. 2.408/2021- implantação de mecanismos
para possibilitar que o contribuinte efetue, por meio do PIX, o
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no
atual exercício; d) n. 2.409/2021- que as emendas impositivas
de sua autoria sejam destinadas para as obras de restauração
da Capela de São Sebastião, popularmente conhecida como
Capela do Fundão, localizada na região do Fundão; segundo o
proponente,  foram  disponibilizados  cem  mil  reais  para  a
restauração  de  bens  tombados;  e)  n.  2.442/2021-  que
promova  campanhas  e  ações  de  incentivo  ressaltando  a
importância  de tomar a segunda dose  da vacina  contra a
Covid-19, garantindo maior número de pessoas imunizadas;
segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, mais de dois
mil  araguarinos  não  teriam  recebido  a  segunda dose;  24)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.  2.411/2021-  cópia  das
notas fiscais  referentes as  reformas realizadas no Albergue
Municipal  (Bairro  Amorim),  nos  últimos  cinco  anos;  b)  n.
2.413/2021- instalação de redutores de velocidade na Rua
Benedita  Silva  Gonçalves,  próximo  ao  Viaduto,  no  Bairro
Independência  e  na Rua dos  Buritis-  Bairro São Sebastião;
instalação  de  lâmpadas  de  LED  na  Rua  dos  Buritis;  c)  n.
2.414/2021- que as cantineiras, serviços gerais e motoristas do
transporte de cargas sejam vacinados contra a Covid-19; que
informe quando será a vacinação das lactantes com bebês de
até seis meses; d) n. 2.415/2021- que seja revisto o decreto
que permite o atendimento delivery até as duas horas, devido
à queda significativa no faturamento dos comerciantes com a
restrição do horário,  sendo registradas várias  tentativas de
pedidos  após  o  toque  de  recolher  -  vinte  e  três  horas;
reabertura do espaço na Praça Getúlio Vargas,  liberando a
colocação de mesas e cadeiras; e) n. 2.416/2021- instalação de
placas  identificando  o  nome  das  ruas  no  Bairro  Novo
Horizonte  (Loteamentos  Nossa  Senhora  da  Penha,  Beatriz,
Canaã), nos Bairros Amorim, Milenium, dos Bosques, Vieno,
Brasília,  Maria  Eugênia,  Ouro  Verde  e  Paraíso,  e  nos
Residenciais  Alan  Kardec  e  Bela  Vista;  f)  n.  2.417/2021-
instalação de lâmpadas  de LED nos refletores  dos Centros
Esportivos  de  Apoio  Comunitário  –  CESAC  I,  II,  II  e  IV;
construção de calçada no CESAC III, continuação da calçada no
CESAC IV e  asfaltamento do pátio do  Ginásio de Esportes
Alarico  Assumpção;  g)  n.  2.418/2021-  instalação  de  lixeira
comunitária  no  Porto  Barreiro,  próximo  ao  Distrito  de
Amanhece, e no Uirapuru, sentido ao Município de Catalão; h)
n. 2.419/2021- relação dos estudantes do Instituto Master de
Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC vacinados no dia
vinte e sete de junho, na Unidade Básica de Saúde da Família –
UBSF Maria Eugênia, especificando o grupo prioritário ao qual
fazem parte; 25) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 2.420/2021-
encaminhando para análise, anteprojeto de lei dispondo sobre
a inclusão de fraldas descartáveis  infantis e geriátricas  aos
insumos de cestas básicas distribuídas pelo Município; b) n.
2.421/2021- encaminhando para análise,  anteprojeto de lei
dispondo sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas
escolas municipais de Araguari, por se tratar de produto ainda
inacessível  para  vinte  e  seis  por  cento  das  adolescentes
brasileiras,  com  idade  entre  quinze e  dezessete  anos,  que
vivem em situação de pobreza; c) n. 2.422/2021- construção
de valeta para escoamento de água em frente ao número 491
da Avenida Porto Alegre, Bairro Milenium; d) n. 2.423/2021-
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instalação  de  lâmpadas  de  LED  dos  postes  de  iluminação
pública  do  Bairro  Parque  dos  Verdes;  e)  n.  2.424/2021-
instalação  de  academia  ao  ar  livre  na  Praça  Waldomiro
Barbosa, Bairro dos Bosques; f) n. 2.425/2021- instalação de
placas identificando os nomes das ruas no Loteamento Jardim
Interlagos  III;  26)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)
2.426/2021- que interceda junto à empresa responsável pelo
transporte  coletivo,  para  que  reveja  o  horário  de
encerramento  das  rotas  diárias  (dezoito  horas),
disponibilizando  o  serviço  até  as  dezenove  horas;  b)  n.
2.427/2021-  que  viabilize  a  participação  do  Município  no
projeto “Famílias Fortes”, da Secretaria Nacional da Família, a
ser desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação
Social,  realizando  encontros  semanais  conduzidos  por
servidores capacitados à distância, promovendo a interação,
trabalhando a resolução e a comunicação de conflitos, além
de desenvolver atividades para aumentar a coesão familiar e o
envolvimento positivo dos filhos na família; c) n. 2.428/2021-
que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE informe a
razão pela qual o site da autarquia não estaria atualizado,
ressaltando que a lista dos cinquenta maiores devedores seria
de vinte e um de novembro de dois  mil  e dezessete;  que
sejam  disponibilizados  relatórios  referentes  às  análises  de
água, a partir do monitoramento dos poços,  das redes de
distribuição e dos sistemas de abastecimento no Município,
pois,  embora  exista  o  ícone,  não  há  nenhum  documento
disponível,  inviabilizando a consulta; d) n.  2.429/2021- que
encaminhe  cópia  dos  projetos  (arquitetônico,  elétrico,
hidráulico – se for o caso – e paisagístico) de construção do
Parque  da  Superintendência  de  Água  e  Esgoto  –  SAE,
acompanhados das planilhas de custos e serviços a  serem
executados,  memorial  descritivo,  finalidade,  origem  dos
recursos a serem aplicados, cronograma (se houver) e demais
informações  referentes  à  obra;  e)  n.  2.430/2021-  que  a
Superintendência de Água e Esgoto – SAE encaminhe relatório
detalhado  sobre  o  funcionamento  da  ETE  do  Bairro  São
Sebastião, informando se continua desativada, com os dejetos
da região sendo lançados diretamente na Represa dos Paus,
procedimento que estaria sendo adotado visando assegurar o
tratamento e a ampliação da rede de esgoto; que informe se a
capacidade máxima de tratamento da ETE Central (noventa e
cinco por cento) teria sido atingida,  e se existem todos os
componentes  necessários  para  essa  finalidade;  f)  n.
2.431/2021- que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE
encaminhe cópia  do  contrato  vencido  de fornecimento  de
combustível,  bem  como  dos  dois  processos  licitatórios
realizados  no  corrente  ano,  com  a  mesma  finalidade,
especificando as razões que ensejaram o cancelamento de um
deles; cópia de documentos que comprovam onde e como os
veículos da SAE foram abastecidos entre os dias primeiro e dez
de junho do corrente, e o valor gasto nesse período; caso não
haja registro desses abastecimentos, que a autarquia informe
de  que  forma  manteve  a  frota  e  quando  houve  o
fornecimento de combustível; g) n. 2.432/2021- empenho do
Poder Executivo nas tratativas junto ao Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, para viabilizar a construção
da  Casa  da  Mulher  Brasileira  em  Araguari,  que  presta
atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência,
disponibilizando diferentes serviços especializados; ressaltou a
proponente,  que  a  partir  do  fortalecimento  da  rede  de
enfrentamento  e  proteção,  da  criação  de  Organismos
Governamentais  de  Promoção  de  Políticas  para  Mulheres

(OPMs) e da disponibilização de área para a construção, o
governo federal poderá investir, no projeto, de oitocentos mil
reais a um milhão de reais; 27) Eunice Maria Mendes/PSB: a)
n.  2.433/2021-  que  por  meio  de  videoconferência  ou  de
atendimentos presenciais sejam realizadas avaliações sociais
que poderão ampliar o limite de renda mensal familiar per
capita,  para  acesso  ao  Benefício  de  Prestação  Continuada
(BPC) acrescido do auxílio-inclusão, como prevê a Lei Federal
n. 14.176, de 22 de junho de 2021; b) n. 2.434/2021- que os
educadores que residem em Araguari e ministram aulas em
outras cidades, sejam imunizados contra a Covid-19; segundo
a proponente, notícia veiculada na página do instagram da
Webtvaraguari, uma professora da rede estadual de ensino
que  mora  em  Araguari  e  trabalha  em  Uberlândia,  não
conseguiu  efetuar  o  cadastro  para  receber  a  vacina;  c)  n.
2.435/2021- divulgação diária na TV, rádios e redes sociais, de
informações sobre o local e grupo a ser imunizado contra a
Covid-19;  d)  n.  2.436/2021-  contratação  de  empresa  para
instalação  no  Município  de  usina  fotovoltaica,  visando
contribuir com a meta brasileira de redução de gases do efeito
estufa,  reduzir  a  despesa  pública  com  energia  elétrica,
tornando-se um Município com consciência socioambiental; e)
n.  2.438/2021-  construção  de  calçada  na  via  paralela  às
margens  da  Rodovia  MG-414,  de  acesso  ao  Distrito  de
Amanhece,  considerando  que  deverá  ser  inaugurado
residencial no setor, com cento e vinte casas; f) n. 2.439/2021-
que informe se existe terreno disponível ou indique uma área
para a construção da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha
II; destacou a proponente, que o deputado estadual Raul José
de Belém, por meio de emenda parlamentar, disponibilizou
um milhão e duzentos mil reais para a obra, e que existe no
setor área cedida pelo Município ao Ministério do Exército,
que  poderia  ser  utilizada;  encaminha  abaixo-assinado  em
anexo;  g)  n.  2.441/2021-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto  de  lei  instituindo  as  diretrizes  municipais  de
educação especial para pessoa com transtorno do espectro
autista;  28)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB: a) n. 2.440/2021- encaminhando para análise,
anteprojeto de lei  dando a denominação de Cláudia Mara
Costa Perfeito ao Centro Cultural localizado na Casa da Cultura
Abdala  Mameri.  O  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  solicitou  a  empresa  Roderotas
(requerimento  n.  2.357/2021),  que  volte  a  funcionar
normalmente o transporte de pessoal entre os Municípios de
Araguari e Uberlândia, pois os trabalhadores retornaram às
atividades, mas estariam com dificuldade para irem trabalhar.
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, 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,
apresentaram  o  requerimento  n.  2.384/2021,  contendo
número regimental de assinaturas, solicitando a dispensa dos
interstícios regimentais para discussão e votação do projeto de
resolução  n.  4/2021.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB  solicitou  o  envio  de  ofício  de  pêsames
(requerimento n. 2.405/2021) à família de Valtercilia Pereira
Pelegrini.  O  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC

apresentou os requerimentos: a) n. 2.410/2021, solicitando ao
deputado estadual Raul José de Belém que interceda junto aos
órgãos competentes visando à realização de manutenção na
MG-414, na região conhecida como Serra da Bocaina; b) n.
2.412/2021, dando ciência ao Ministério Público de que os
professores  P1  estariam  fazendo  dobra  nos  Centros
Municipais de Educação Infantil – CMEI, ocupando o lugar das
recreadoras aprovadas em concurso (realizado em dois mil e
dezesseis)  e  não  empossadas.  As  Vereadoras  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  o
Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  apresentaram
moção (n. 48/2021) de aplauso a Pedro Paulo Costa Teodoro –
Soldado Teodoro, pelo ato de bravura ao participar das buscas
por Lázaro, em Águas Lindas de Goiás, arriscando a própria
vida. As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota e Sebastião Joaquim Vieira/PSL, apresentaram moção
(n.  49/2021)  de  aplauso  ao  diretor  executivo  do  Instituto
Master  de  Ensino  Antônio  Carlos  –  IMEPAC,  José  Júlio
Lafayette Rodrigues Pereira, por dar sequência ao cronograma
de  obras  do  Hospital  Sagrada  Família,  demonstrando
personalidade e competência no trabalho, mesmo diante do
atual cenário de pandemia do novo coronavírus. A Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  os  Vereadores  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e  Sebastião  Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  apresentaram  moção  (n.
50/2021) de aplauso ao diretor executivo do Instituto Master
de  Ensino  Antônio  Carlos  –  IMEPAC,  José  Júlio  Lafayette
Rodrigues Pereira, pela inauguração do Expresso Saúde III. O
Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade
apresentou moção (n. 51/2021) de aplauso ao novo contador
de histórias  de Araguari:  Fabrício  Flávio da Silva – Fabrício
Ruas. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os Vereadores
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  e  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  apresentaram  moção  (n.  52/2021)  de aplauso  ao
secretário municipal do Trabalho e Ação Social, Paulo Apóstolo
da Silva, e equipe, pela inclusão de absorventes higiênicos na
cesta  básica  doada  pelo  Município,  reconhecendo  a
necessidade das mulheres de baixa renda. A Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB apresentou as moções de aplauso:
a) n. 53/2021, aos servidores do setor de Zoonoses, Cristiano
Roberto Soares, Cledilson de Oliveira Lima e Guilherme Carlos
Ferreira,  pelos  serviços  prestados  à  comunidade  e  pela
sanitização  das  repartições  públicas  do  Município;  b)  n.s
54/2021 e 55/2021, respectivamente as servidoras públicas
Rosângela  Moreira  Barcelo  e  Lúcia  Aparecida  Sobrinho,
técnicas de enfermagem, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade, atuando na Secretaria Municipal de Saúde. As
Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, apresentaram moção (n. 56/2021) de
aplauso aos membros da Comissão de Arbitragem da Liga
Araguarina de Futebol, pela representatividade do Município
no álbum “O Mundo da Arbitragem”, sendo eles: Alício Penna
Júnior,  Cleibimar Resende, Flúvio Stevão, Júlio César,  Kemp
Rocha, Nelcim Delfino, Rafael Lucena, Sandoval Ferreira/Pacu,
Sérgio Loureiro,  Thalyta Machado, Vanessa Lucena, Vonildo
Coelho,  Wallace  Pena.  O  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC apresentou as moções de aplauso: a) n. 57/2021,
aos  seguintes  servidores  da  Superintendência  de  Água  e
Esgoto  –  SAE,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao
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Município:  Wagner,  Luciano,  Sérgio  Fernandes  (equipe  de
Ligação),  Adelaide  (motorista),  Wilson  (operador),  Paulo
Roberto,  Joel,  Rodrigo  (pedreiros),  José  Monteiro  e  José
Aparecido (vazamento de calçada), Homero Caetano, Edivaldo,
Victor Hugo (manutenção), Pedro Henrique (desentupimento),
Cristiano (motorista),  Vander,  Ivair  (esgoto),  Cristiano e Luiz
Fabiano,  Vinícius  (caminhão  pipa),  Fábio,  Avelande,  Daniel
Fonseca (vazamento), Márcio Marra, Marcos Daniel, Leandro
Nogueira, Rogério, Wander (vazamento rua), Nilo (operador),
Eduardo Mendonça, Rivalino Vescelal, Índio Cláudio Siscato,
Lázaro,  João  Carlos,  Ana  Cristina,  Bruno  Castilho  e  Arlão
(atendimento manutenção); b) n. 58/2021, a promotora de
Justiça, doutora Cristina Fagundes Siqueira, pelos relevantes
serviços prestados no combate a compra de votos nas eleições
municipais  de  dois  mil  e  vinte.  O  Vereador  Paulo  César
Pereira/DEM apresentou os projetos de lei: a) n. 99/2021, que
“Modifica  a  denominação  da  Rua  “A”,  localizada  no
Loteamento  Residencial  Solar  Parque  Bela  Vista,  Bairro
Milenium, para Rua Sebastião Cardoso de Farias”- com apoio
da  Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  e  dos
Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota,  Sebastião Joaquim  Vieira/PSL;  b)  n.
100/2021,  que  “Modifica  a  denominação  da  Rua  “O”,
localizada no Loteamento Residencial Solar Parque Bela Vista,
Bairro Milenium, para Rua Luiz Antônio Lieggio.” O Vereador
Wellington Resende da Silva/PL fez a retirada do projeto de lei
n.  96/2021,  que  “Modifica  a  denominação  da  Rua  Onze,
localizada no Loteamento Residencial  Solar Park Bela Vista,
para Rua Mstislaw Muniz Slywitch”; e reapresentou a matéria
por  meio  do projeto  de lei  n.  101/2021,  que “Modifica  a
denominação  da  Rua  Quinze,  localizada  no  Loteamento
Residencial  Solar Park Bela Vista,  para Rua Mstislaw Muniz
Slywitch.” A Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL
apresentou  o  projeto  de  lei  n.  102/2021,  que  “Veda  a
nomeação  pela  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  de
Araguari, de pessoas condenadas pela Lei Federal n. 11.340,
de7 de agosto de 2006, por crimes de pedofilia e agressão
contra  idosos”  –  com  apoio  dos  Vereadores  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL. A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apresentou as seguintes
proposições: a) requerimento n. 2.437/2021, solicitando ao
presidente da  Câmara Municipal  a  realização  de audiência
pública, no dia trinta do corrente, a fim de discutir o Plano de
Mobilidade Urbana, especialmente o trânsito em Araguari; b)
moção  de  aplauso  n.  59/2021,  a  secretária  municipal  de
Políticas Sobre Drogas, Waldeni Maria de Assis, e equipe de
trabalho, pelas ações desenvolvidas no “Junho Branco”, mês
de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, encerrando
com a Live “Encontro Cristão contra as Drogas e pela Paz!”,
no último dia vinte e seis, data em que é celebrado o “Dia
Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas”; c)
projeto de lei n. 103/2021, que “Modifica a denominação da
Rua Sete, localizada no Loteamento Madrid, Bairro Brasília,
para  Rua  Joaquim  Vieira  Peixoto.”  Os  Vereadores  Paulo
César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  apresentaram  o  projeto  de
decreto  legislativo n.  48/2021,  que “Concede o Título de
Cidadão  Honorário  de  Araguari  ao  Excelentíssimo Senhor
Ailton Camargo Coelho” - com apoio da Vereadora Denise
Cristina  Lima  de  Andrade/PL.  Os  Vereadores  Clayton

Francisco  Brazão/PSC,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL e Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  apresentaram  a  proposta  de
emenda à Lei Orgânica do Município n. 94/2021, que “Altera
a redação do § 1º do art. 45, da Lei Orgânica do Município
de Araguari-MG, dispondo sobre a convocação do suplente
de Vereador.” O requerimento n. 2.384/2021 foi aprovado
por  quatorze  votos.  VI-  ORADORES  INSCRITOS-
Encontravam-se  inscritos  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,  Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, que
dispensaram o uso da palavra, como medida de prevenção
contra a 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.  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. Quando da discussão
do projeto de lei  84/2021 (cria dotação no orçamento da
Secretaria Municipal de Obras), a Vereadora Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL  solicitou  vista  por  seis  dias,  para
aguardar  o  encaminhamento  pelo  Poder  Executivo,  do
termo de  acordo  celebrado  com  o  Ministério  Público  de
Minas  Gerais,  na  Ação  Civil  Pública  0141186-
10.2016.8.13.0035- criação de fundo para implantação de
rede de drenagem  pluvial,  sendo o pedido deferido com
base na alínea “t”, do inciso II,  do art.  42,  do Regimento
Interno da Câmara. O projeto de lei n. 85/2021 (COMPDEC)
foi retirado da pauta com base na alínea “h”, do inciso III, do
art.  42,  do Regimento  Interno da Câmara.  Em votação  o
projeto  de resolução  n.  4/2021,  de autoria  da  Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, foram aprovados por
quinze  votos:  a)  pareceres  da  Comissão  Permanente  de
Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política
Urbana  e  Rural,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas, da Juventude, Direitos Humanos e Igualdade Racial;
b) projeto de resolução n. 4/2021 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 na Resolução n. 96, de 29 de junho
de  2021,  que  “Dispõe  sobre  a  criação  da  Procuradoria
Especial  da  Mulher  no  âmbito  da  Câmara  Municipal  de
Araguari  e  dá  outras  providências.”  IX-  DISCUSSÃO  E
VOTAÇÃO  DAS  ATAS  DAS  SESSÕES  ANTERIORES-  Foram

aprovadas  sem  restrições,  por  quinze  votos,  as  atas  das
sessões  da  Câmara,  ordinária  e  extraordinária,  realizadas
respectivamente nos  dias  vinte  e  dois  e  vinte  e  nove de
junho de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por quinze votos: a)
requerimentos  n.s  2.348,  2.349  (exceto  os  pedidos  de
limpeza e de poda de árvore, já formulados por meio dos
requerimentos n.s 6, 752, 1.480/2021), 2.350, 2.351, 2.352,
2.353, 2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2.360 (exceto o pedido
referente à Rua Júlio César de Sousa, já formulado por meio
do requerimento n. 434/2021), 2.361, 2.362, 2.363, 2.364,
2.365, 2.366, 2.367, 2.369, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.374,
2.376, 2.377 (exceto o pedido referente aos colaboradores
de supermercados, já formulado por meio do requerimento
n.  952/2021),  2.378,  2.379,  2.380,  2.381,  2.382,  2.383,
2.385, 2.386, 2.388, 2.390, 2.391, 2.393, 2.394, 2.395, 2.397,
2.398, 2.400, 2.401, 2.402, 2.403, 2.404, 2.405, 2.406, 2.407,
2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.412, 2.414 (exceto o pedido
referente  às  cantineiras,  serviços  gerais  e  motorista  do
transporte  de  cargas,  já  formulado  por  meio  dos
requerimentos n.s 1.758, 1.189/2021), 2.415, 2.416, 2.417
(exceto os pedidos de lâmpadas de LED e de calçadas nos
CESACs III e IV, já formulados por meio dos requerimentos
n.s 453 e 1.864/2021), 2.418 (exceto o pedido referente ao
Porto Barreiro, já formulado por meio do requerimento n.
203/2021), 2.419, 2.420, 2.421, 2.422, 2.425, 2.427, 2.428,
2.429, 2.430, 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437,
2.438,  2.439,  2.440,  2.441,  2.442/2021;  b)  moções  de
aplauso  n.s  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,
59/2021. Não foram apreciados os requerimentos n.s 2.354,
2.359, 2.368, 2.375, 2.387, 2.389, 2.392, 2.396, 2.399, 2.413,
2.423, 2.424, 2.426/2021, pois os pedidos constantes destes
já  foram  formulados  por  meio  dos  requerimentos  n.s
1.064/1.331, 895, 358, 1.850, 2.308, 271, 400, 2.191 955,
2.378/2.308, 1.147, 1.382, 1.018/2021, respectivamente. XI-
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem
do dia da próxima sessão ordinária os projetos: de lei n.s
40/2021 e  84/2021;  de decreto legislativo n.s  46/2021 e
47/2021. 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; ausente na sessão o Vereador Wilian
Marques  Postigo/PL.  O  horário  de  duração  da  presente
sessão foi  prorrogado no decorrer  desta,  por  duas horas,
após  aprovação  do  plenário.  O  presidente  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença
de todos,  convocou os vereadores para a  próxima sessão
ordinária da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia três
de agosto do corrente; e, às doze horas e quarenta minutos,
declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, em 29 de junho de 2021. Vereador
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -
presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  -
primeiro-secretário. 
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