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DECRETO LEGISLATIVO N. 1.123, de 8 de setembro
de 2021.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a
Excelentíssima  Senhora  VERIDIANA  DE  AGUIAR
MODESTO.”

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

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra
ao Mérito  a  Excelentíssima Senhora  VERIDIANA
DE AGUIAR MODESTO, pelos relevantes serviços
prestados ao Município.

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

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

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

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

_______________________________________________
DECRETO LEGISLATIVO N. 1.124, de 8 de setembro

de 2021.

“Concede o Título de Cidadã Honorária de
Araguari  a  Excelentíssima  Senhora  LENI
ZALASKO.”

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

Art. 1º Fica concedido o “Título de Cidadã
Honorária de Araguari” a Excelentíssima Senhora
LENI  ZALASKO,  pelos  relevantes  serviços
prestados ao Município.  

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

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

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

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI-MG,
situada  à  Rua  Cel.  José  Ferreira  Alves,  n°  758,
Centro,  nesta cidade,  torna público que,  com
amparo na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho
de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Federal
nº 10.520/2007 de 17 de Julho de 2007, Decreto
Federal nº  3.555 de 08 de agosto de 2000,  Lei
Complementar  nº  123/2007,  Lei  Complementar
nº 147/2014, Decreto Federal nº  6.204/07 de 05
de  Setembro  de  2015,  através  do  Pregoeiro  e
Equipe de Apoio designados pela Portaria - nº
GAB 002, de 15 de Janeiro de 2021, realizará a
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, do tipo
MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  EXCLUSIVAMENTE
PARA  MICRO  EMPRESAS  E  EMPRESAS  DE
PEQUENO  PORTE,  visando  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESAS  PARA  FORNECIMENTO  DE  GENEROS
ALIMENTÍCIOS,  MATERIAL  DE  COPA,  COZINHA,
LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  ATENDER  A
DEMANDA  ADMINISTRATIVA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL  DE  ARAGUARI/MG  CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com o Edital
de Pregão Presencial  007/2021 – RP 007/2021 –
Processo  016/2021,  devendo  a  proposta  e
documentação serem entregues no Plenário da
Câmara  Municipal  de  Araguari,  Comissão  de
Pregão,  no  endereço  rodapé,   no  dia  23  DE
SETEMBRO DE 2021, ATÉ ÀS 08h:30min, sendo que
o mesmo será aberto no mesmo dia e horário.
Ficam  convocados  à  competição  licitatória
todos  aqueles  que  tiverem  o  interesse  na
matéria, e que se enquadrarem nas condições
estabelecidas  no  inteiro  teor  do  Edital,  cujas
cópias poderão ser obtidas no endereço acima
mencionado, em qualquer dia útil  e durante o
expediente normal,  ou ainda no endereço via
internet através do site: www.araguari.mg.leg.br
ou  pelo  email:licitacao@araguari.mg.leg.br.
Maiores  informações,  pelo  telefone (034)  3249-
1100 – Departamento de Licitações e Contratos.
_______________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL  DE  ARAGUARI,  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS,  REALIZADA  NO  DIA  DEZESSETE  DE
AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
reuniu-se  ordinariamente  no  dia  dezessete  de
agosto de dois mil e vinte e um, terça-feira, às
oito horas, em sua sede própria, situada na Rua
Coronel  José Ferreira  Alves,  número 758,  nesta
cidade.  O  presidente  da  Câmara,  Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
solicitou  a  segunda-secretária  que  fizesse  a
chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam
a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o
Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  -
segunda-secretária, 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,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL.  Então  o  presidente,  invocando  a
proteção  de  Deus  e  em  nome  do  povo
araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou
a segunda-secretária que fizesse a leitura da ata
da  sessão  anterior  e  das  correspondências
recebidas.  II-  LEITURA  DA  ATA  DA  SESSÃO
ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da
Câmara, realizada no dia dez de agosto de dois
mil  e  vinte  e  um.  III-  LEITURA  DAS
CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Ofícios
enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 2.128,
2.140,  2.144,  2.146,  2.150,  2.153,  2.188/2021,  em
resposta  aos  requerimentos  n.s  2.400,  2.198,
2.199,  2.206,  2.086,  1.986,  2.202/2021,  da
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB;  b)
n.s  2.139,  2.141,  2.163,  2.167,  2.181,  2.185,
2.197/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
2.093, 2.442, 2.406, 2.409, 2.327, 872, 1.790/2021,
do  Vereador  Cláudio  Coelho  Pereira
/Solidariedade; c)  n.s  2.126,  2.127,  2.136,  2.138,
2.155, 2.165, 2.174, 2.179, 2.180, 2.182, 2.189/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 2.418, 2.416,
979, 1.184, 1.603, 2.415, 1.800, 2.411, 2.331, 2.332,
1.689/2021,  do  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC; d) n.s 2.125, 2.172, 2.176, 2.190/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 2.425, 2.421,
2.420, 230/2021, da Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC; e) n.s 2.103, 2.157, 2.162, 2.164, 2.175,
2.178,  2.191/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 2.342, 2.429, 2.430, 2.428, 2.432,
2.427, 2.431/2021, da Vereadora Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL;  f)  n.s  2.114,  2.115,  2.116,
2.142, 2.147, 2.151, 2.156, 2.177, 2.184, 2.186/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 2.234, 2.229,
2.227,  2.435,  2.119,  2.020,  2.235,  2.433,  1.302,
1.302/2021, da Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB; g) n.s 2.113, 2.122, 2.134, 2.137, 2.143, 2.169,
2.170,  2.183,  2.187/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 2.241, 2.131, 2.349, 1.721, 2.238,
1.829,  2.355,  2.025,  2.124/2021,  do  Vereador
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB;  h)  n.s  2.145,
2.152/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
2.139,  1.944/2021,  do  Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos;  i)  n.
2.124/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.364/2021,  do  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos; j) n.s 2.120, 2.160/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 2.156, 2.370/2021,
do  Vereador  Renato  de  Almeida/PSC;  k)  n.
2.109/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.278/2021,  do  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota;  l)  n.s  2.108,  2.123,  2.131,
2.148/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
2.292,  2.068,  2.382,  2.183/2021,  do  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL; m) n. 2.107/2021,
em resposta ao requerimento n. 2.303/2021, do
Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; n)
n.  2.130/2021,  em resposta ao requerimento n.

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

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

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

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

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

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

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


Ano IV - Edição 343 Pág 2      Araguari, 10 de setembro de 2021

2.393/2021, do Vereador Wellington Resende da
Silva/PL;  o)  n.  2.154/2021,  em  resposta  ao
requerimento n.  1.265/2021,  do Vereador  Wilian
Marques  Postigo/PL;  p)  n.s  2.102,  2.104,  2.105,
2.106, 2.112, 2.117, 2.118, 2.119, 2.121, 2.132, 2.133,
2.135, 2.149, 2.158, 2.159, 2.168/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  2.284,  2.309,  2.307,  2.306,
2.262, 2.224, 2.223, 2.170, 2.154, 2.371, 2.353, 2.367,
2.167,  2.376,  2.361,  2.440/2021,  subscritos  por
diversos  vereadores;  q)  n.  2.207/2021,
encaminhando  o  saldo  bancário  referente  ao
período de dois a cinco de agosto do corrente; r)
n.  2.221/2021,  solicitando  o  adiamento  da
audiência pública agendada para o dia treze de
agosto  do  corrente  para  a  apresentação  dos
relatórios  elencados  conforme  ofício  n.
1.818/2021;  s)  n.  2.226/2021,  encaminhando  e
solicitando  urgência  na  apreciação do projeto
de lei n. 125/2021, que “Dá nova redação ao art.
5º da Lei n. 4.541, de 5 de agosto de 2009, que
“Cria o Conselho Municipal da Juventude e dá
outras  providências”;  t)  n.  2.242/2021,
encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação do projeto  de  lei  n.  126/2021,  que
“Transforma  1  (um)  cargo  de  provimento  em
comissão  de  Assessor  Especial  de  Pequenas  e
Microempresas  da  estrutura  da  Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Turismo,  em  1  (um)  cargo  de  provimento  em
comissão  de  Assessor  Especial  de  Gestão
Estratégica,  promove  a  extinção  de  cargos
públicos  que  menciona,  dando  outras
providências”; u) n. 2.243/2021, encaminhando e
solicitando  urgência  na  apreciação do projeto
de lei n. 127/2021, que “Cria o Centro Histórico,
Cultural e de Convenções e Parque Municipal da
Antiga  Estrada  de  Ferro  Goyaz,  dando  outras
providências.”  IV-  LEITURA  DE  PARECERES-  Os
presidentes das comissões permanentes a seguir
relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara
pareceres aos projetos em tramitação, conforme
disposto  no  art.  79  do  Regimento  Interno.  A
Comissão  Permanente  de  Legislação  e  Justiça
emitiu pareceres pela aprovação: a) substitutivo
ao projeto de lei n. 83/2021 (Rua Lázara da Costa
Rosa); b) projeto de lei n. 118/2021 (concessão de
subvenção  financeira  à  Liga  Araguarina  de
Futebol);  c)  projeto  de  lei  n.  119/2021  (Fundo
Municipal  de  Esportes);  d)  projetos  de  decreto
legislativo n.s 49/2021, 50/2021, 51/2021 e 52/2021,
homenageando  Monique  Chiovatto  Montes
Araújo,  Daniela  Henrique  Soares  Lopes  Debs,
Maria Helena Lobato, Hospital de Campanha de
Araguari; e) proposta de emenda à Lei Orgânica
do  Município  n.  94/2021  (altera  dispositivo
referente  à  convocação  do  suplente  de
vereador);  o  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL (ausente), foi substituído pelo Vereador
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos no parecer
ao projeto de lei n. 118/2021, e, nos demais, pelo
Vereador  Renato  de Almeida/PSC.  A Comissão
Permanente  de  Serviços  Públicos,  Obras,

Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política
Urbana e Rural  emitiu  parecer  pela aprovação
do  substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.  83/2021.  A
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e
Tomada  de  Contas  emitiu  pareceres  pela
aprovação  dos  projetos  de  lei  n.s  118/2021  e
119/2021,  com  o  Vereador  Renato  de
Almeida/PSC  assinando  em  substituição  ao
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente).
A  Comissão  Permanente  de  Esporte,  Lazer  e
Turismo  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos  de  lei  n.s  118/2021  e  119/2021.  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  49/2021,
50/2021, 51/2021, 52/2021; no parecer ao projeto
de  decreto  legislativo  n.  50/2021,  o  Vereador
Paulo César Pereira/DEM assinou em substituição
a Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL
(proponente). V- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO
DE  PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a  seguir
relacionados solicitaram ao prefeito, por meio dos
requerimentos: 1) Paulo César Pereira/DEM: a) n.
2.679/2021-  celebração  de  parceria  com  o
Instituto  Master  de  Ensino  Presidente  Antônio
Carlos  –  IMEPAC,  objetivando  que  a  turma  do
curso  de  medicina  realize  consultas  para  a
emissão  de  atestados  médicos  aos  alunos  do
Araguari  Tênis  Clube  –  ATC,  que  no  ato  da
matrícula  ou  renovação necessitam comprovar
estarem aptos para a prática de esportes; b) n.
2.681/2021- melhorias na infraestrutura da pista de
pump  track,  na  Praça  Avelino  Alves  Coutinho
(Bairro  Miranda),  disponibilizando  banheiros
químicos, bancos, quiosques e bebedouros; c) n.
2.682/2021  -  que  sejam  priorizados
estacionamentos  de  motos  nas  esquinas  e
cruzamentos  das  vias,  em  toda  área  central
(Sistema de Estacionamento Rotativo) e nos eixos
subcomerciais  dos  bairros  adjacentes,
objetivando  aumentar  a  visibilidade  de
transposição viária (visão periférica mais ampla);
exemplificando, citou o cruzamento da Avenida
Mato  Grosso  com  a  Rua  Uruguaiana,  com  o
registro  de  vários  acidentes,  devido  aos  carros
estacionados na esquina;  d)  n.  2.683/2021-  que
seja  ampliada  a  passagem dos  caminhões  da
coleta seletiva (atualmente uma vez por semana)
e com velocidade menor pelos bairros atendidos;
e)  n.  2.684/2021-  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto – SAE realize reparos para conter o
vazamento  de  água  na  Rua  Estácio  de  Sá
esquina com a Rua Bárbara Cirina da Silva (em
frente ao número 2.025 (Bairro Ouro Verde), assim
como em frente ao número 335 da Rua Abadia
dos Dourados; f) n. 2.771/2021- que seja reativado
o Conselho Municipal da Juventude, criado por
meio da Lei  n.  4.541,  de 5 de agosto de 2009,
destinando  dotações  para  o  Fundo  de

Integração  da  Juventude,  visando  otimizar  e
valorizar  a  retomada  das  relações  sociais  e
políticas; destacou o proponente, a importância
de serem criadas políticas públicas que auxiliem
os  jovens  no  novo  contexto  pós-pandemia;  2)
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Paulo César  Pereira/DEM:  a)  n.  2.680/2021-  que
seja reativado o Programa Bolsa Atleta, instituído
pela  Lei  n.  5.537,  de  28  de  abril  de  2015,
viabilizando a  realização de  projetos  esportivos
de  modalidades  individuais  e  coletivas,
valorizando e beneficiando os atletas amadores
representantes  do  Município  em  competições
regionais, estaduais, nacionais e internacionais; 3)
Renato  de  Almeida/PSC,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 2.685/2021- instalação de postes
de  iluminação  pública  nas  proximidades  dos
números  460  e  1.531  da  Rua  Benedita  Silva
Gonçalves;  4)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
2.686/2021- que a Superintendência de Água e
Esgoto  –  SAE  realize  manutenção  na  rede  de
água  em  frente  ao  número  330  da  Rua
Anhanguera  (Bairro  Santiago);  segundo  o
proponente, a SAE já esteve várias vezes no local,
até  mesmo  cortando  a  rede  de  água  do
morador e cobrando débitos já quitados, mas o
problema  não  foi  solucionado  até  a  presente
data;  5)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 2.687/2021- realização
de obras de recuperação das estradas na Serra
do  Borjão,  sentido  Vargem  Grande,  até  as
entradas  dos  ranchos  de  pescaria;  b)  n.
2.690/2021- ampliação da estrutura da Unidade
Básica  de  Saúde  Santa  Luzia,  no  Distrito  de
Piracaíba,  construindo  salas  específicas  para
vacinação  e  para  realização  de
eletrocardiograma; instalação de placa ou painel
identificando  a  unidade;  6)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 2.688/2021- construção de
calçadão  (para  a  prática  de  corrida  e
caminhada) no entorno do Centro Esportivo de
Apoio Comunitário –CESAC II - Mané Preto (Bairro
São  Sebastião);  construção  de  um  campo  de
futebol  society,  substituindo  a  quadra  de  areia
existente ao lado da unidade; b) n. 2.689/2021-
realização  de  capina  e  limpeza  na  Unidade
Básica  de  Saúde  Santa  Luzia  do  Distrito  de
Piracaíba;  c)  n.  2.691/2021-  retorno  do
cronograma  de  vacinação  da  primeira  e
segunda  doses  contra  a  Covid-19  nos  Distritos,
povoados e demais regiões rurais  que possuem
unidades básicas de saúde, devido à dificuldade
da  população  de  locomoção  até  a  cidade
(trabalho ou por falta de recursos financeiros); 7)
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n.
2.692/2021-  continuidade  das  obras  de
construção  das  ruas  no  Cemitério  Park,  e
ampliação  da  iluminação  no  local;  b)  n.
2.693/2021- que seja permitido o estacionamento
de  veículos  apenas  em  um  lado  da  Rua
Guanabara,  entre  as  Ruas  Abolição  e  Arlindo
Mendes;  c)  n.  2.694/2021-  celebração  de
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convênio com as clínicas de fisioterapia, visando
disponibilizar  a  prática  de  hidroterapia  aos
deficientes,  acidentados  e  pacientes  crônicos,
tratamento  atualmente  disponível  apenas  para
crianças,  na  Associação de Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais – APAE; d) n. 2.695/2021- que sejam
disponibilizadas  aulas  de  hidroginástica  para
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida
e de baixa renda, no complexo do Araguari Tênis
Clube  –  ATC;  e)  n.  2.696/2021-  realização  de
campanha  educativa  alertando  os  jovens  e
adultos sobre a prevenção contra a AIDS, por ser
preocupante  o  crescimento  da  doença  no
Município  e  em  todo  o  Brasil;  f)  n.  2.697/2021-
designação de um vigia e de um zelador para o
Ginásio  de  Esportes  Alarico  Assumpção  (Bairro
Novo  Horizonte);  para  o  proponente,  o  local
estaria sem cuidado devido a falta dos referidos
profissionais;  g)  n.  2.698/2021-  celebração  de
parceria  com  o  Instituto  Master  de  Ensino
Presidente  Antônio  Carlos  –  IMEPAC,  visando a
implantação  de  escolinhas  de  futebol,  vôlei,
basquete, natação e outros esportes, com aulas
ministradas  pelos  estudantes  do  curso  de
educação física, supervisionados pela instituição;
h)  n.  2.701/2021-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto de lei  dispondo sobre a instalação,
em  espaço  de  uso  público,  de  brinquedos
adaptados,  especialmente  desenvolvidos  para
lazer e recreação de pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, visando a inclusão social; 8)
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n.
2.700/2021-  que  seja  incluído  no  termo  de
cooperação  a  ser  celebrado  com  a  Liga
Araguarina de Futebol – LAF, anexo ao projeto de
lei  n.  118/2021,  cláusula  estabelecendo:  “Fica
vedada  a  cobrança  de  ingresso  nos  jogos
realizados  pela  Liga Araguarina de Futebol”;  9)
Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  2.702/2021-
instalação de lâmpadas de LED na Rua Oziano
Moreira de Almeida (Bairro Independência); b) n.
2.703/2021-  instalação de lâmpadas  de LED na
Rua Antônio Costa de Almeida (Bairro Milenium);
10)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.
2.704/2021-  reforma  do  Cemitério  Park,  dando
continuidade a construção do muro, bebedouro,
sirene de alerta para avisar os usuários o horário
de  fechamento,  e  instalação  de  câmeras  de
monitoramento;  b)  n.  2.705/2021-  inclusão  do
Município  no Programa  Carteira  de Vacinação
Digital,  válida  em  todo  território  nacional,
contendo  todas  as  vacinas  que  o  cidadão  já
tomou,  inclusive  da  Covid-19;  c)  n.  2.706/2021-
que informe a quantidade de pessoas em atraso
com a segunda dose da vacina contra a Covid-
19; d)  n. 2.707/2021- que informe a quantidade
de  pessoas  em  leitos  de  UTI/COVID  e  que  já
receberam  a  segunda  dose  da  vacina,  nos
últimos três meses; e) n. 2.708/2021- realização de
campanha  de  conscientização  do  “Agosto
Dourado”, mês de incentivo a amamentação; f)

n. 2.709/2021- aquisição de aparelho portátil para
a  realização  de  ecocardiograma;  g)  n.
2.710/2021-  instalação  de  uma  impressora  no
setor de raio-X da Policlínica; h) n. 2.712/2021- que
seja solucionado o problema com a iluminação
na Avenida  Rui  Dácio  de Belém Miguel  (Bairro
Sibipiruna);  i)  n.  2.713/2021-  recolhimento  dos
animais (cães e gatos)  que ficam no Cemitério
Park;  j)  n.  2.714/2021-  instalação dos  semáforos
retirados da região central da cidade em outras
regiões  que  necessitem  do  instrumento  de
controle  de  tráfego;  11)  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 2.711/2021- reforma da
ponte do Bom Jardim (próxima ao Bar da Bete);
12)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.
2.717/2021- plantação de horta comunitária em
terrenos  do  Município,  não  utilizados;  b)  n.
2.718/2021-  que  seja  realizado  estudo  para
resolver o problema da pequena vazão e falta de
água  no  Loteamento  Beatriz  (Bairro  Novo
Horizonte); c) n. 2.719/2021- asfaltamento das ruas
de terra; d) n. 2.720/2021- instalação de pontos
de  ônibus  do  transporte  coletivo  na  Avenida
Joaquim  Barbosa  (Bairro  Amorim),  Residencial
Jardim Canaã, Rua Ernestina Francisca, Avenida
Nossa Senhora da Penha, Rua Calimério Borges,
Bairros  Novo  Horizonte,  Milenium,  dos  Bosques,
Vieno e Ouro Verde; e) n. 2.721/2021-  construção
de  um  albergue  central.  f)  n.  2.723/2021-
instalação de  pista  emborrachada nos  Centros
Esportivos de Apoio Comunitário – CESACs I, II, III e
IV; construção de quadra de esportes no Bairro
Amorim;  g)  n.  2.724/2021-  construção  de  uma
pista de patins para os praticantes do esporte; h)
n. 2.725/2021- que a Bandeira do Município seja
hasteada  na  Praça  Getúlio  Vargas;  i)  n.
2.726/2021-  construção  de  estacionamento  na
Avenida  Pércio  Perfeito,  em  frente  à  empresa
Geza; j) n. 2.727/2021- que sejam disponibilizadas
uma bomba e mangueiras  para  realização de
manutenção  no  Ginásio  de  Esportes  Alarico
Assumpção;  k)  n.  2.728/2021-  aquisição  de
bicicletas  de  carga  (bike  de  carga)  para  o
recolhimento  de  materiais  recicláveis;  l)  n.
2.729/2021-  execução  do  serviço  de  pintura
estratigráfica  demarcando  o  espaço  de
garagem e faixa  seccionada nas  Ruas  Otacílio
Pinto de Oliveira e Lourdes Rodrigues da Cunha
(Bairro Novo Horizonte); m) n. 2.730/2021- que a
chave do Ginásio de Esportes Alarico Assumpção
(Bairro  Novo  Horizonte),  continue  com  a
comunidade, pelo fato de não ter zelador para
abrir  o  espaço,  de  segunda  a  sábado;  13)
Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.  2.731/2021-
compra de  um aparelho  celular  para  o  Curral
Municipal, devido a dificuldade encontrada pela
população  para  entrar  em  contato,
principalmente após o horário de expediente e
finais de semana, pois o único número disponível
seria o particular do motorista do caminhão de
apreensão;  b)  n.  2.732/2021-   cadastramento e

mapeamento  dos  carroceiros  e  catadores  de
recicláveis; se existente, encaminhar relação dos
nome  e  dados  do  cadastro;  c)  n.  2.733/2021-
instalação  de  lixeiras  na  Avenida  Coronel
Theodolino Pereira de Araújo, evitando que o lixo
seja  jogado  no  chão;  d)  n.  2.734/2021-
encaminhando para  análise,  anteprojeto de lei
instituindo  o  Programa  de  Doação  de  Ração
para  protetores  independentes  do  Município  e
regulamentando o banco de ração; segundo a
proponente,  ao  realizar  esse  trabalho,  os
protetores  atuam  para  suprir  omissões  e
insuficiências  do  Poder  Público,  sendo
inquestionável  o  interesse  público  presente  nas
iniciativas  voluntárias  dessas  pessoas;  e)  n.
2.735/2021-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto  de  lei  dispondo  sobre  a
obrigatoriedade  da  prestação  de  socorro  aos
animais atropelados; alertou a proponente, que
imprudência,  omissão  de  socorro,  infração  de
trânsito,  seriam algumas  das  práticas  de  quem
atropela  um  animal  em  via  pública  e  o
abandona, tratando-se de um crime ambiental;
14)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
2.736/2021-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre incentivo fiscal
para  pessoa  jurídica  que  patrocinar  a
participação de atletas do Município em eventos
desportivos;  b)  n.  2.737/2021-  que  informe  as
providências tomadas para resolver o problema
com a  falta  de  médicos  especialistas  na  rede
municipal de saúde; que encaminhe a relação
(com  data)  de  pacientes  que  aguardam  o
agendamento  de  consultas  via  central  de
marcação  e  que  ainda  não  foram  atendidos;
justificou a proponente, ter recebido denúncia de
pessoas que estariam aguardando desde dois mil
e dezenove para consultar com neurologista; c)
n.  2.738/2021-  que  sejam  afixadas  placas
informativas  nos  novos  abrigos  de  ônibus  do
transporte  coletivo  e  no  Mercado  Municipal,
contendo os horários de saída e itinerários, tempo
médio da rota e um número de telefone para a
população  informar  ao  órgão  fiscalizador
eventual  desconformidade  na  prestação  do
serviço; d) n. 2.740/2021- que a Superintendência
de Água e Esgoto – SAE efetue o asfaltamento
nos trechos que receberam reparos na rede de
esgoto; que informe o motivo da demora, pois o
asfalto  seria  pago  antecipadamente  pelo
contribuinte; 15) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
2.741/2021-  aquisição  de  máscaras,  luvas
descartáveis  e  protetor  de  mesa,  para  o
momento  da  alimentação dos  alunos  da  rede
municipal  de  ensino;  b)  n.  2.742/2021-  que
interceda  junto  ao  Quinquagésimo  Terceiro
Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,
visando a instalação de câmeras de segurança
no  Município,  para  evitar  acidentes  e  como
procedimento  de  segurança;  c)  n.  2.744/2021-
realização  de  licitação  para  contratação  de
empresa especializada em fiscalização eletrônica
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de  trânsito  com  radar,  no  perímetro  urbano,
instalando radar fixo, lombada eletrônica e radar
misto, fiscalizando a velocidade, avanço em sinal
vermelho e parada em faixa de pedestres; d) n.
2.746/2021-  realização  de  manutenção  na
ciclovia  da  Avenida  Cornélia  Rodrigues  da
Cunha  (Bairro  Santiago);  e)  n.  2.747/2021-
encaminhando para  análise,  anteprojeto de lei
estabelecendo as diretrizes para o atendimento
às  mulheres  e  suas  famílias  que  vivenciam
violência  doméstica  e  familiar;  f)  n.  2.748/2021-
encaminhando para  análise,  anteprojeto de lei
instituindo  o  Programa  Crédito  Verde,
concedendo  desconto  no  Imposto  Predial  e
Territorial Urbano - IPTU, mediante crédito gerado
pela troca de material reciclável; g) n. 2.749/2021-
encaminhando para  análise,  anteprojeto de lei
dispondo  sobre  incentivos  e  benefícios  (ISS  ou
ISSQN, IBI, IPTU ou contribuição de melhoria, taxa
de coleta de lixo) para fomentar as atividades de
caráter  desportivo;  16)  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB:  a)  n.  2.750/2021-  instalação  de
redutor  de  velocidade  na  Rua  Estácio  de  Sá
(Bairro Miranda); b) n. 2.752/2021- vacinação dos
atletas que irão disputar o campeonato amador
e  interbairros;  c)  n.  2.753/2021-  intensificar  a
limpeza  na  Rua  Rui  Barbosa;  d)  n.  2.754/2021-
realização de obras para conter o vazamento de
água na Rua Crisântemo (Bairro Gutierrez); e) n.
2.755/2021-  realização  de  estudo  para  evitar
acidentes no cruzamento da Avenida Joaquim
Aníbal com a Rua Virgílio de Melo Franco; f)  n.
2.757/2021- pavimentação asfáltica da Rua das
Cabriúnas  (Bairro  São  Sebastião);  17)  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.  2.751/
2021- instalação de abrigos nos pontos de ônibus
do transporte coletivo nos Distritos de Amanhece
e  Piracaíba;  18)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos:  a)  n.  2.758/2021-  reforma  e
sequência  na  construção  de  calçada  no
canteiro central da Avenida das Palmeiras e da
Avenida das Madeiras (Bairro São Sebastião); b)
n. 2.759/2021- recapeamento da Rua Estácio de
Sá  (Bairro  Miranda),  por  apresentar  grandes
buracos e emendas mal feitas; c) n. 2.760/2021-
construção de quadra de peteca e instalação
de  academia  ao  ar  livre  na  Avenida  das
Madeiras (Bairro São Sebastião); d) n. 2.761/2021-
reforma  da  academia  ao  ar  livre  para  idosos
existente na Avenida Coronel Theodolino Pereira
de  Araújo  (em  frente  à  Câmara  de  Dirigentes
Lojistas  –  CDL);  19)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Giulliano  Sousa  Rodrigues/  PSB,  Marcus  Vinícius
Duarte/ Republicanos, Wilian Marques Postigo/PL:
a)  n.  2.762/2021-  instalação  de  uma  tenda  na
Praça  Getúlio  Vargas,  em frente  a  Associação
dos Produtores Culturais e Artesãos de Araguari –
APICAR  (casa  das  artesãs),  devido  a
aproximação do período de chuvas; 20) Marcus
Vinícius  Duarte/  Republicanos:  a)  n.  2.763/2021-
construção  de  quadra  de  peteca  na  área

situada  na  Rua  Antônio  Mordente  Filho  (Bairro
Milenium);  b)  n.  2.764/2021-  instalação  de
iluminação  mais  eficaz  na  Rua  Júlio  César  de
Souza, nas proximidades da empresa Suco Izzy e
Mataboi,  pois  as  lâmpadas  trocadas  estariam
queimando  muito  rápido,  verificando  a
necessidade  de  realizar  reparo  na  rede;
informações  sobre  o  projeto  para  reparo,  pois
furtos  e  roubos  estariam  ocorrendo  devido  a
escuridão; c) n. 2.765/2021- instalação de novos
pontos de ônibus do transporte coletivo (abrigos)
nos  Residenciais  Portal  dos  Ipês  (Avenida  A)  e
Bela  Suíça,  bem  como  nos  Bairros  Parque  dos
Verdes e Milenium; d) n. 2.766/2021- duplicação
da Rua João Rodrigues da Cunha, via de acesso
ao Residencial Portal dos Ipês; que informe se o
projeto  estaria  pronto  e  se  existe  data  para  o
início das obras;  e) n. 2.767/2021- execução do
serviço  de  pintura  estratigráfica  na  Rua
Ferdinando  Lobo  (Bairro  Jardim  Regina),
especialmente  nos  “PARE”  e  nas  faixas  de
pedestres;  f)  n.  2.768/2021-  que  a
Superintendência de Água e Esgoto – SAE, estude
a  possibilidade  de  atualizar  o  Código  de
Endereçamento Postal – CEP na conta de água,
passando a constar por rua, como é na fatura de
energia,  possibilitando  a  utilização  como
comprovante  de  residência;  que  verifique  a
existência de algum problema na impressão do
código  de  barras,  pois  muitos  terminais  não
estariam  conseguindo  efetuar  a  leitura;  21)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
2.769/2021-  que  interceda  junto  ao  órgão  da
esfera  federal  responsável  pelo  patrimônio
remanescente da extinta Rede Ferroviária Federal
S.A – RFFSA, no sentido de que os trilhos de ferro
fora  do  contexto  da  preservação  histórica
(isolados,  removidos,  retorcidos,  etc.),  sejam
doados  ao  Município  para  serem aproveitados
como matéria-prima na manutenção/fabricação
de  pontes  e  mata-burros,  atendendo  as
necessidades da população da zona rural; b) n.
2.770/2021- revitalização da ponte do Lago Azul,
também  conhecida  como  Ponte  do  Horto
Florestal e Ponte da CEMIG, que encontra-se em
péssimo  estado  de  conservação.   O  Vereador
Paulo César Pereira/DEM apresentou as seguintes
proposições:  a)  emenda  número  dois  (2)  ao
projeto de resolução n. 1/2021 (Regimento Interno
da Câmara), estabelecendo no parágrafo único
do art. 277, a execução do Hino do Município de
Araguari  na  primeira  sessão  ordinária  de  cada
mês; b) substitutivo ao projeto de lei n. 111/2021,
que “Modifica  a denominação da Área Verde
Dois,  localizada  no  Loteamento  Parque  dos
Verdes,  Bairro  Parque  dos  Verdes,  para  Praça
Vereador  Sebastião  Cardoso  de  Farias”;  c)
substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.  112/2021,  que
“Modifica  a  denominação da Área Verde Um,
localizada  no  Loteamento  Parque  dos  Verdes,
Bairro Parque dos Verdes, para Praça Luiz Antônio
Lieggio”;  os  dois  substitutivos  contaram  com  o

apoio da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e
do  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos. O Vereador Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade solicitou o envio de
ofício de pêsames (requerimento n. 2.699/2021) à
família  do  senhor  Dete  -  Odete  Firmino.  A
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB
solicitou  o  envio  de  ofícios  de  pêsames
(requerimentos  n.s  2.715/2021  e  2.716/2021)  às
famílias  dos  senhores  Josino  Gomes  e  Jovanio
Flausino  Correa  Júnior.  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  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,  Wellington  Resende  da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
o requerimento n. 2.722/2021, contendo número
regimental de assinaturas, solicitando a dispensa
dos  interstícios  regimentais  para  discussão  e
votação  do  projeto  de  lei  n.  118/2021.  O
Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
apresentou  moção  (n.  74/2021)  de  aplauso  a
Danilo Sousa Costa e Renata de Miranda Rabelo,
proprietários  da  empresa  Ciclo  Bike  Shop  e
idealizadores  do  “Rachão  Maluco”,  em
comemoração ao Dia Nacional do Ciclista, que
será realizado no dia dezenove d corrente, e pelo
sucesso  da  edição do evento  que  ocorreu  no
último  dia  quinze,  no  Distrito  de  Amanhece.  O
Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC
apresentou o projeto de lei n. 128/2021, que “Dá
a denominação de Rua José Oliveira Ribeiro ao
logradouro localizado no Bairro Novo Horizonte.”
A  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC
apresentou  moção (n.  75/2021)  de aplauso  ao
radialista  Walmir  Brasileiro,  pelo  excelente
trabalho  realizado  em  seu  programa  diário  na
Rádio  Onda  Viva,  fazendo  um  jornalismo  com
credibilidade.  A Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade/PL,  inicialmente,  fez  a  retirada  do
projeto  de  lei   122/2021,  que  “Modifica  a
denominação da Área Verde Cinco, localizada
no  Loteamento  Residencial  Jardim  Botânico,
Bairro dos Bosques, para Praça Elpenor Veloso de
Araújo”;  prosseguindo,  apresentou  as  seguintes
proposições:  a)  requerimento  n.  2.739/2021,
convidando  para  fazer  uso  da  tribuna  livre  o
pastor Juliano Marques Ferreira, coordenador da
Casa de Davi, a fim de explanar sobre os serviços,
projetos e programas da entidade; b) moção de
aplauso  n.  76/2021,  aos  atletas  da  comitiva
araguarina  que  participaram  do  GP  Extreme
Brasília,  com provas de mil  metros  de natação,
dez quilômetros de corrida e cem quilômetros de
ciclismo,  sendo  eles:  Mychelle  Coelho-  primeiro
lugar nas Categorias Sprint F25+ e Geral Feminino
Sprint  F;  Anderson  Patrola-  segundo  lugar  na
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Categoria  Sprint  M50+;  Lívia  Andrade-  segundo
lugar na Categoria XTreme F35+; Kelle Bondezan-
segundo lugar  na  Categoria  Sprint  F35+;  Wesley
Anjos-  segundo lugar  na Categoria  Sprint  M60+;
Aguimar  Pacheco:  primeiro  lugar  na  Categoria
M60+; Ewerton Beghelli- quarto lugar na Categoria
XTreme  M30+;  Vander  Resende-  medalha  na
Categoria Sprint M35+; c) projeto de lei n. 129/2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Cinco,  localizada  no  Loteamento  Residencial
Jardim Botânico,  Bairro dos Bosques, para Praça
Zaquia Pedreiro Skaf”; d) projeto de lei n. 130/2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Rua  Três,
localizada no Loteamento Portal dos Ipês I, Bairro
Ouro Verde, para Rua Elpenor Veloso de Araújo”;
e)  projeto  de  lei  n.  131/2021,  que  “Modifica  a
denominação da quadra localizada no canteiro
central  da Avenida Coronel  Belchior  de Godoy,
Bairro Goiás, entre os números 1.490 e 1.500, para
Quadra Leonardo Pereira da Silva - Cravícula” –
com apoio do Vereador Paulo César Pereira/DEM;
f)  projeto  de decreto legislativo n.  53/2021,  que
“Concede  o  Diploma  de  Honra  ao  Mérito  a
Excelentíssima  Senhora  Verediana  de  Aguiar
Modesto.” A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB
apresentou  as  seguintes  proposições:  a)
requerimento  n.  2.743/2021,  solicitando  ao
presidente da Câmara Municipal,  a constituição
de comissão especial para realizar a revisão geral
do  Regimento  Interno;  b)  requerimento  n.
2.745/2021,  solicitando  o  envio  de  ofício  de
pêsames  à  família  do  senhor  Joaquim  Geraldo
Medeiros; c) projeto de lei n. 132/2021, que “Dispõe
sobre  a  prioridade  de  matrícula  em  período
integral em escolas públicas da rede municipal de
ensino para alunos órfãos”; d) projeto de decreto
legislativo n.  54/2021,  que “Concede o Título de
Cidadã  Honorária  de  Araguari  a  Excelentíssima
Senhora Leni Zalasko.” A Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  solicitaram o envio  de oficio
de pêsames (requerimento n. 2.756/2021) à família
do  Senhor  Luiz  Fernando  Alves.  O  Vereador
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  apresentou  os
projetos de lei: a) n. 133/2021, que “Determina que
os novos projetos de parques, praças, academias
ao  ar  livre  e  outros  locais  públicos  realizados
através  do Poder Público do Município  deverão
possuir espaços destinados para implantação de
academia ao ar livre e parques infantis adaptados
aos deficientes físicos”– com apoio do Vereador
Paulo  César  Pereira/DEM;  b)  n.  134/2021,  que
“Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  nas  Unidades
Básicas  de  Saúde  –  UBS  a  colocação  de  uma
relação de médicos que atendem no local e os
dias  de  seus  atendimentos  e  dá  outras
providências” – com apoio do Vereador Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos.  O  Vereador
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
apresentou os projetos de lei: a) n. 135/2021, que
“Modifica a denominação da Rua Dez, localizada

no Loteamento Portal de Fátima I, Bairro de Fátima,
para Rua Joaquim Marques Coelho” -  com apoio
da Vereadora Débora de Sousa Dau, do Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota; b) n. 136/2021, que
“Modifica  a  denominação  da  Rua  Cinco,
localizada no Loteamento Jardim Botânico, Bairro
dos Bosques, para Rua Maria Lúcia Rodrigues de
Sousa.”  A  Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,
apresentaram o  projeto  de  lei  n.  137/2021,  que
“Modifica a denominação da Rua “O”, localizada
no  Loteamento  Jardim  Botânico,  Bairro  dos
Bosques, para Rua Agostinho Paulo Rodrigues” –
com apoio da Vereadora Débora de Sousa Dau,
dos  Vereadores  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota. O requerimento n. 2.722/2021 foi
aprovado  por  quatorze  votos.  VI-  ORADORES
INSCRITOS- Encontravam-se inscritos os Vereadores
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,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  sendo  que  os  presentes
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,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian  Marques  Postigo/PL.  VIII-  DISCUSSÃO  E
VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  EM  PAUTA-
Encontravam-se na pauta desta sessão ordinária
os  projetos  a  seguir  relacionados;  antecedendo
cada  votação,  foi  anunciada  a  discussão  da
matéria. Em votação o substitutivo ao projeto de lei
n.  67/2021,  de  autoria  do  Vereador  Clayton
Francisco  Brazão/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) substitutivo
ao  projeto  de  lei  n.  67/2021  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. 63, de 17 de agosto de 2021,

que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Três, localizada no Loteamento Residencial Canaã,
Bairro Novo Horizonte, para Praça Deniziele Borges
Donizete  Costa.”  Em  votação  o  substitutivo  ao
projeto de lei n. 68/2021, de autoria do Vereador
Clayton  Francisco  Brazão/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) substitutivo
ao  projeto  de  lei  n.  68/2021  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. 64, de 17 de agosto de 2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Dois,  localizada  no  Loteamento  Residencial
Canaã, Bairro Novo Horizonte, para Praça Maria
Abadia Lopes Virgínio.” Em votação o substitutivo
ao  projeto  de  lei  n.  69/2021,  de  autoria  da
Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,
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)
substitutivo ao projeto de lei n. 69/2021 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. 65, de 17 de agosto de 2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Cinco, localizada no Loteamento Residencial Solar
Park Bela Vista, Bairro Milenium, para Praça Pastor
Juvino  Zalasko.”  Em  votação  o  substitutivo  ao
projeto de lei n. 75/2021, de autoria do Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  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) substitutivo
ao  projeto  de  lei  n.  75/2021  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. 66, de 17 de agosto de 2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Dois, localizada no Loteamento Residencial Jardim
Botânico,  Bairro dos Bosques, para Praça Doutor
Francisco Jorge de Sousa – Chicão.” Em votação o
substitutivo ao projeto de lei n. 95/2021, 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)
substitutivo ao projeto de lei n. 95/2021 e o parecer
da Comissão Permanente de Redação que, após
efetuar  as  necessárias  correções  quanto  aos
aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra

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

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

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

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

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

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

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


Ano IV - Edição 343 Pág 6      Araguari, 10 de setembro de 2021

do texto final  no parecer  e transformou esse na
Proposição de Lei n. 67, de 17 de agosto de 2021,
que  “Modifica  a  denominação  da  Área  Verde
Quatro,  localizada  no  Loteamento  Residencial
Jardim  Jockey  I,  Bairro  Santiago,  para  Praça
Antônio  Monteiro  de  Araújo.”  Em  votação  o
substitutivo ao projeto de lei n. 97/2021, de autoria
da Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
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)
substitutivo ao projeto de lei n. 97/2021 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. 68, de 17 de agosto de 2021,
que “Modifica a denominação da Área Verde Um,
localizada no  Bairro  Sibipiruna,  para  Praça Hélio
Divino de Oliveira.” Em votação o substitutivo ao
projeto de lei n. 101/2021, de autoria do Vereador
Wellington Resende da Silva/PL, 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) substitutivo
ao  projeto  de  lei  n.  101/2021  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. 69, de 17 de agosto de 2021,
que  “Modifica  a  denominação da Rua  Quinze,
localizada no Loteamento Residencial  Solar  Park
Bela Vista, Bairro Milenium, para Rua Mstislaw Muniz
Slywitch.” Nos termos do inciso II, do § 2º do art. 202
do Regimento Interno, foi declarada prejudicada a
discussão do texto original dos projetos de lei n.s
67/2021,  68/2021,  69/2021,  75/2021,  95/2021,
97/2021 e 101/2021, em virtude da aprovação dos
respectivos substitutivos. Em votação o projeto de
lei  n.  106/2021,  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
Segurança Pública e  Defesa  do Consumidor;  b)
projeto de lei n. 106/2021 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. 70, de 17 de agosto de 2021, que “Dispõe
sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada
Municipal – GGI-M, em conformidade com a Lei
Federal  n.  11.530,  de  24  de  outubro  de  2007  e
alterações, e Lei Federal n. 13.675, de 11 de junho
de 2018, adequando as normas do Município de
Araguari ao SUSP, dando outras providências.” Em
votação o projeto de lei n. 107/2021, 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. 107/2021 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. 71, de 17 de agosto de 2021,
que “Autoriza o Município de Araguari a celebrar
convênio  com  o  Hospital  Santa  Casa  de
Misericórdia  de Araguari,  para  transferência  de
recurso financeiro para custeio de 20 (vinte) leitos
das  Unidades  de Terapia  Intensiva  –  UTI  Adulto
Tipo II COVID-19, dando outras providências.” Nos
pareceres da Comissão Permanente de Redação
às matérias aprovadas, a Vereadora Débora de
Sousa  Dau/PSC  assinou  em  substituição  ao
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente);
e no parecer ao substitutivo ao projeto de lei n.
75/2021,  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB  assinou  em substituição ao Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (proponente).  Os
projetos de lei  n.  90/2021 (quadra Edson Batista
dos  Santos),  n.  91/2021  (quadra  Aparecida
Machado de Sousa) e a proposta de emenda à
Lei Orgânica do Município n. 94/2021 (altera o §
1º do art. 45, dispondo sobre a convocação do
suplente de Vereador) foram retirados da pauta,
em  virtude  da  ausência  dos  respectivos
proponentes. Quando da discussão do projeto de
lei  n.  118/2021  (concessão  de  subvenção
financeira à Liga Araguarina de Futebol – LAF), foi
concedida  vista  por  seis  dias  ao  Vereador
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, com base
na alínea “t”, do inciso II, do art. 42, do Regimento
Interno da Câmara. 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  dez  de
agosto de dois mil e vinte e um. X- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados,
por  quatorze  votos:  a)  requerimentos  n.s  2.679,
2.680,  2.681  (exceto  o  pedido  de  bancos,  já
formulado por  meio  dos  requerimentos  n.s  232,
2.011/2021), 2.682, 2.683, 2.684, 2.686, 2.687, 2.688
(exceto o pedido de construção de calçada no
Cesac II, já formulado por meio do requerimento
n.  1.864/2021),  2.689,  2.690,  2.692,  2.693,  2.694,
2.695, 2.696, 2.697, 2.698, 2.699, 2.700, 2.702, 2.703,
2.704 (exceto os pedidos referentes ao muro e às
câmeras,  já  formulados  por  meio  dos
requerimentos  n.s  79  e  380/2021),  2.705,  2.706,
2.707, 2.708, 2.709, 2.710, 2.713, 2.715, 2.716, 2.718,
2.720  (exceto  os  pedidos  referentes  ao
Residencial  Canaã,  Avenida Nossa  Senhora  da
Penha  e  Rua  Calimério  Borges,  Bairro  Novo
Horizonte e Bairro Vieno, já formulados por meio
dos  requerimentos  n.s  398  e  427/2021),  2.721,

2.723, 2.725, 2.726, 2.727, 2.728, 2.729, 2.730, 2.731,
2.732,  2.733,  2.734,  2.735,  2.736,  2.737 (exceto o
pedido  referente  ao  médico  neurologista,  já
formulado  por  meio  do  requerimento  n.
1.631/2021),  2.739,  2.740  (exceto  o  pedido  de
asfaltamento, pois deverão ser especificados os
locais),  2.741,  2.742,  2.743,  2.744,  2.745,  2.747,
2.748, 2.750, 2.751, 2.752, 2.753, 2.754, 2.756, 2.758
(exceto o pedido sobre a Avenida das Palmeiras,
já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
2.285/2021),  2.760,  2.762,  2.763,  2.764,  2.765
(exceto o pedido referente aos Residenciais Portal
dos Ipês e Bela Suíça, já formulado por meio do
requerimento  n.  358/2021),  2.766,  2.767,  2.768,
2.769, 2.770, 2.771/2021; b) moções de aplauso n.s
74,  75,  76/2021.  Não  foram  apreciados  os
requerimentos n.s 2.685, 2.691, 2.701, 2.711, 2.712,
2.714, 2.717, 2.719, 2.724, 2.738, 2.746, 2.749, 2.755,
2.757, 2.759, 2.761/2021, pois os pedidos já foram
formulados por meio dos requerimentos n.s 1.027,
especificar locais,  1.504, 1.042, 1.516, especificar
locais, 1.388, especificar locais, 1.331, 2.059, 2.047,
2.736,  2.261/2.288,  845,  1.272,  1.957/2021,
respectivamente. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO-  Ficaram  para  a  ordem  do  dia  da
próxima sessão ordinária: substitutivos aos projetos
de lei n.s 83/2021, 90/2021, 91/2021; projetos de lei
n.s  118/2021,  119/2021;  projetos  de  decreto
legislativos n.s 49/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021;
proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município
n. 94/2021. 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,  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  Wilian Marques Postigo/PL;  ausentes na
sessão  os  Vereadores  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota.  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
quatro de agosto do corrente; e, às doze horas e
trinta  e  cinco  minutos,  declarou  encerrada  a
sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas  Gerais,  em  17  de  agosto  de  2021.  Ata
aprovada sem restrições, por treze votos. Sala das
sessões,  em  24  de  agosto  de  2021.  Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-
presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL- primeiro-secretário.        
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