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PORTARIA GAB Nº 004/2022

“Estabelece  normas  de  controle  de  vaci-
nação  dos servidores da Câmara Municipal de
Araguari e dá outras providências. “

O Presidente da Câmara Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, no uso das atri-
buições que lhe são próprias, e

CONSIDERANDO,  que  ouve  agrava-
mento nas condições gerais  do Município em
relação a pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO, que, com o agrava-
mento,  necessário  se  faz  estabelecer  novas
condições  para  o  funcionamento  interno  da
Câmara Municipal;

CONSIDERANDO,  que  a  vacinação  é
condição  a  ser  prioritariamente  utilizada  no
combate a pandemia de COVID-19;
RESOLVE

Art. 1º - A partir  de 20 de janeiro de 2022,
para  que  o  servidor  tenha  acesso  às  depen-
dências  da  Câmara  Municipal  para  exercer
suas funções, será exigida a comprovação de
vacinação contra a pandemia de COVID-19.

Art. 2º - O servidor que deixar de compro-
var,  por  qualquer  meio,  ter  se  vacinado,  será
suspenso das suas funções até que a situação
seja regularizada.

Art. 3º - A suspensão do servidor terá como
conseqüência  a  perda  da  remuneração  dos
dias que se manter afastado.

Art. 4º - Revogadas as disposições em con-
trário, a presente Portaria entrará em vigor na
data  da  sua  publicação,  a  ser  realizada  no
Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal,
com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2022.

Câmara Municipal  de Araguari  -  MG, em
17 de janeiro de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE AGOSTO
DE DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se
ordinariamente no dia vinte e quatro de agosto
de dois mil e vinte e um, terça-feira, às oito ho-
ras, em sua sede própria, situada na Rua Coro-
nel José Ferreira Alves, número 758, nesta cida-
de. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
primeiro-secretário,  assumindo  a  presidência
dos  trabalhos,  solicitou  a  segunda-secretária
que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA-
Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodri-
gues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Bra-
zão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/
PSC  -  segunda-secretária,  Eunice  Maria  Men-

des/PSB, e os Vereadores Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Se-
bastião  Joaquim Vieira/PSL  -  primeiro-secretá-
rio, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Mar-
ques Postigo/PL. Então, invocando a proteção
de Deus e em nome do povo araguarino, de-
clarou 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 dezessete de agosto de dois mil e vinte
e um. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RE-
CEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Mu-
nicípio: a) n. 2.206/2021, em resposta ao reque-
rimento  n.  2.098/2021,  do  Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC; b) n. 2.209/2021, em res-
posta ao requerimento n. 1.616/2021, da Verea-
dora  Eunice  Maria  Mendes/PSB;  c)  n.
2.223/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
1.717/2021, do Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB; d) n. 2.212/2021, em resposta ao re-
querimento n. 1.322/2021, do Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; e) n.
2.208/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
843/2021, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota; f) n. 2.220/2021, em resposta ao reque-
rimento  n.  2.069/2021,  do  Vereador  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL;  g)  n.  2.257/2021,  encami-
nhando relatório circunstanciado contendo no-
mes, endereços e benefícios eventuais conce-
didos no mês de julho do corrente, em cumpri-
mento a Lei n. 6.165, de 11 de abril de 2019; h)
n.  2.366/2021,  encaminhando o projeto de lei
complementar n. 9/2021, que “Dá nova reda-
ção aos incisos III, IV e V do art. 4º, da Lei Com-
plementar n. 072, de 28 de abril  de 2011, que
“Institui  o  Serviço  de  Inspeção  Municipal  de
Produtos  de  Origem  Animal  no  Município  de
Araguari  e  dá  outras  providências”;  i)  n.
2.376/2021,  encaminhando  o  projeto  de  lei
complementar  n.  10/2021,  que  “Altera  a  Lei
Complementar  n.  038,  de  17  de  outubro  de
2005, que “Dispõe sobre os bens públicos muni-
cipais e dá outras  providências”,  e autoriza a
alienação remunerada, por venda, mediante li-
citação na modalidade de leilão dos bens imó-
veis  que  menciona,  dando  outras  providên-
cias”; j) n. 2.377/2021, encaminhando a propos-
ta de Emenda à Lei Orgânica do Município n.
95/2021, que “Altera o caput e inciso I do art.
121 da Lei Orgânica do Município de Araguari,
que  dispõe  sobre  a  alienação  de  bens  imó-
veis”;  k)  n.  2.378/2021,  encaminhando e solici-
tando urgência na apreciação do projeto de
lei n. 138/2021, que “Acrescenta os §§ 1º e 2º
ao art.  2º  da Lei  n.  6.346,  de 5  de março de
2021, que “Autoriza o parcelamento de débitos
inscritos em dívida ativa tributária e não tributá-
ria, e dispõe sobre desconto nos encargos mo-
ratórios  sobre débitos tributários  e não tributá-
rios inscritos em dívida ativa””; l) n. 2.365/2021,

solicitando o desarquivamento e a devolução
do projeto de lei complementar n. 7/2020, que
“Introduz  alterações  na  Lei  Complementar  n.
072, de 28 de abril de 2011, que “Institui o Servi-
ço de Inspeção Municipal de Produtos de Ori-
gem Animal no Município de Araguari e dá ou-
tras 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 In-
terno. A Comissão Permanente de Legislação e
Justiça  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos  de  lei:  a)  n.  110/2021  (Rua  Jovelino
Martins Santos); b) n. 115/2021 (Rua Joaquim Vi-
eira Peixoto); c) n. 116/2021 (Rua Sebastiana de
Fátima  Gomes);  d)  n.  120/2021  (Grupo  de
Apoio e Adoção de Araguari);  e)  n.  125/2021
(altera Lei n. 4.541/2009- Conselho Municipal da
Juventude); f) n. 126/2021 (transforma cargo de
assessor especial de pequenas e microempre-
sas  em assessor  especial  de  gestão estratégi-
ca); g) n. 127/2021 (Centro Histórico Cultural e
de Convenções e Parque Municipal da Antiga
Estrada  de  Ferro  Goyaz).  A  Comissão  Perma-
nente  de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindús-
tria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural emitiu parecer pela aprovação do proje-
to  de  lei  n.  126/2021,  com  o  Vereador  Paulo
César  Pereira/DEM  assinando  em  substituição
ao  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
(ausente).  A  Comissão  Permanente  de  Finan-
ças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas  emitiu
pareceres pela aprovação dos projetos de lei
n.s 126/2021 e 127/2021. A Comissão Permanen-
te de Educação e Cultura emitiu parecer pela
aprovação do projeto de lei n. 127/2021. A Co-
missão Permanente da Juventude, Direitos Hu-
manos e Igualdade Racial emitiu parecer pela
aprovação do projeto de lei n. 125/2021. Anun-
ciada a apresentação de proposições, o Vere-
ador  Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos passou a presidir os trabalhos. V- APRE-
SENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES-
Os  Vereadores  a  seguir  relacionados  solicita-
ram ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1)
Renato  de  Almeida/PSC,  Wellington  Resende
da Silva/PL: a) n. 2.772/2021- doação de área
para  construção  de  quadra  de  esportes  no
Bairro Santiago, atendendo também ao Bairro
Palmeiras do Império; b) n. 2.773/2021- constru-
ção de uma quadra de peteca entre as Ruas
A2 e Maria das Dores Peixoto Faria, no Residen-
cial  Madri;  2)  Renato  de  Almeida/PSC,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  2.774/2021-  instalação
de  semáforo  na  Avenida  Miguel  Assad  Debs
(Bairro Santa Terezinha) cruzamento com a Rua
Doutor  Augusto  Carpanêda  (Bairro  Indepen-
dência); 3) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
2.775/2021- extensão de linha do transporte co-
letivo urbano até  o Loteamento São Judas  II,
pois os moradores percorrem longas distâncias
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para terem acesso ao serviço; b) n. 2.776/2021-
reforma (revitalização) da quadra de esportes
localizada na Praça João Batista Fonseca (Bair-
ro  Ouro  Verde),  incluindo  nova  pintura  e  de-
marcação do piso; c) n. 2.777/2021- reiterando
o  pedido  constante  do  requerimento  n.
95/2021, de informações sobre a construção do
Centro Cultural na Praça Getúlio Vargas; d) n.
2.778/2021-  reforma  e  pintura  da  quadra  do
Araguari Tênis Clube – ATC, ao lado do Ginásio
Poliesportivo General Mário Brum Negreiros;  e)
n.  2.779/2021- aquisição de um ônibus para o
transporte de familiares e amigos no funeral de
pessoa de baixa  renda,  ficando à  disposição
da  Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Ação
Social;  f)  n.  2.780/2021-  instalação de  parque
infantil na Comunidade do Porto Barreiro (senti-
do Caldas Novas); g) n. 2.781/2021- doação de
túmulos no Cemitério Park para as famílias ca-
rentes,  considerando que após cinco anos do
sepultamento as áreas,  se não adquiridas,  re-
tornam ao Município;  h)  n.  2.782/2021-  que o
pagamento aos agentes de saúde e aos agen-
tes de endemias seja de acordo com o Progra-
ma Nacional de Melhoria do Acesso e da Qua-
lidade da Atenção Primária – PMAQ-AB, inclusi-
ve com pagamento do décimo quarto salário;
i)  n.  2.783/2021-  recomposição asfáltica  próxi-
mo ao número 250 da Rua Quinze de Agosto
(Bairro Santa Terezinha); j) n. 2.784/2021- reitera
o  pedido  constante  do  requerimento  n.
94/2021, de reprogramação da construção da
Vila  dos  Esportes,  no  Bairro  Milenium;  informa-
ção sobre o valor de um milhão e duzentos mil
reais destinado a obra; k) n. 2.785/2021- instala-
ção de lâmpadas de LED na Rua Bonsucesso
(Bairro Santa Terezinha); 4) Wellington Resende
da Silva/PL: a) n. 2.786/2021- instalação de re-
dutores  de  velocidade  na  Avenida  Joaquim
Aníbal;  b) n. 2.787/2021-  pintura dos redutores
de velocidade instalados da Rua dos Jequitibás
(Bairro São Sebastião);  c) n. 2.788/2021- substi-
tuição do poste de madeira na Rua Maria Aba-
dia  Ferreira  (Bairro  Independência)  por  poste
de concreto;  instalação de lâmpadas de LED
na referida via; d) n. 2.789/2021- nivelação do
asfalto em frente ao número 40 da Rua Guana-
bara (Bairro  Amorim);  e)  n.  2.790/2021-  nivela-
ção do asfalto  em frente  ao  número  175  da
Rua  Pirapora  (Bairro  Brasília);  f)  n.  2.791/2021-
instalação  de  lâmpadas  de  LED  na  Avenida
Maria  Abadia  da  Costa  (Bairro  Brasília);  g)  n.
2.792/2021- instalação de lâmpadas de LED na
Rua São Francisco (Bairros Maria Eugênia e Bra-
sília);  5)  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.793/2021- patrolamento na estrada vicinal da
Cachoeirinha e Taioba; b) n. 2.794/2021- asfal-
tamento das vias na Comunidade de Ararapi-
ra; c) n. 2.796/2021- realização de manutenção
nas  traves  dos  gols  (danificadas  e  com ferru-
gem) no campo do Distrito de Amanhece;  6)
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques

Postigo/PL:  a)  n.  2.795/2021-  implantação  de
bloqueio para caminhões e carretas no acesso
para a Avenida Walter Nader, por meio da ro-
tatória  de  saída  para  Caldas  Novas,  pois  o
grande  fluxo  de  caminhões  estaria  causando
danos à fiação da rede elétrica; 7) Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB:  a) n.  2.797/2021-  realiza-
ção de exame de eletrocardiograma nas uni-
dades de saúde da zona rural; b) n. 2.798/2021-
aumento das cotas para a realização de cirur-
gia de catarata; c) n. 2.800/2021- recolhimento
dos restos da capina e poda de árvores na Pra-
ça Doutor José Jehovah Santos – Centro; d) n.
2.801/2021-  recolhimento  com frequência  dos
resíduos  (lixo)  das  lixeiras  públicas;  e)  n.
2.802/2021- troca do poste de energia elétrica
(ferrugem exposta) em frente ao número 44 da
Alameda Eugênio Nasciutti  (Bairro Maria Eugê-
nia);  f)  n.  2.803/2021- realização de operação
tapa-buracos em frente ao número 70 da Pra-
ça dos Ferroviários, pois estaria formando uma
erosão interna; g) n. 2.804/2021- que a execu-
ção do serviço de pintura estratigráfica seja re-
alizada no período noturno, para não atrapa-
lhar o trânsito; h) n. 2.805/2021- reitera o pedido
constante do requerimento 2.403/2021, de exe-
cução do serviço de pintura estratigráfica da
Rua  Joaquim  Barbosa  (Bairro  Amorim);  i)  n.
2.806/2021-  que informe se  existe  previsão  de
iniciar  a realização de cirurgias  de histerecto-
mia  (remoção cirúrgica  do útero);  8)  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 2.807/2021-
instalação de redutor de velocidade em frente
aos números 570 e 650 da Rua Aldegonda Pe-
tronella  Thijssen –  Irmã Gony (Bairro  Ouro Ver-
de), próximo ao Centro Educacional Municipal
- CEM Professor Hermenegildo Marques Veloso;
b)  n.  2.810/2021-  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto – SAE envie equipe para verifi-
car e conter o vazamento de água em frente
ao número 215 da Rua Mário Liéggio (Bairro dos
Industriários),  que estaria  ocorrendo há cerca
de três meses; 9) Clayton Francisco Brazão/PSC:
a) n. 2.811/2021- que informe quantos casos de
dengue foram confirmados a partir  de janeiro
até a presente data; b) n. 2.812/2021- relação
contendo o nome dos profissionais que traba-
lham  no  Expresso  Saúde  da  Prefeitura;  c)  n.
2.813/2021- cópia do convênio celebrado entre
o Instituto Master de Ensino Presidente Antônio
Carlos – IMEPAC e o Município; d) n. 2.815/2021-
conserto de dois postes de energia elétrica no
estacionamento do Ginásio de Esportes Alarico
Assumpção, com a retirada da tabela de bas-
quete estragada; e) n. 2.816/2021- revitalização
da Praça Manoel Bonito; f) n. 2.817/2021- insta-
lação de redutor  de velocidade na porta da
Unidade de Pronto  Atendimento  –  UPA;  g)  n.
2.818/2021- que o Município não aceite a muni-
cipalização só do primeiro ano nas Escolas Es-
taduais  Eleonora  Pieruccetti  e  Padre  Damião;
h)  n.  2.819/2021-  que  seja  realizado  estudo

quanto à necessidade de reforma (pintura do
prédio) da Unidade Básica de Saúde do Bairro
Maria  Eugênia,  para  maior  comodidade  das
agentes  comunitárias  de  saúde  do Programa
Estratégia de Saúde da Família; i) n. 2.820/2021-
aplicação  da  raspa  asfáltica,  doada  pela
Eco050, no entorno da Centro Educacional Mu-
nicipal – CEM Justino Rodrigues da Cunha; j) n.
2.821/2021- construção de Centro Esportivo de
Apoio Comunitário – CESAC no Bairro Ouro Ver-
de e no Bairro Milenium; k)  n.  2.822/2021- que
interceda junto a empesa LD Celulose visando
a disponibilização de vagas para o Programa
Primeiro  Emprego  -  Jovem  Aprendiz;  l)  n.
2.823/2021- realização de estudo sobre a gale-
ria no Residencial  Madri,  pois as manilhas seri-
am muito  pequenas  e  não irão  comportar  a
vazão de água das Ruas A1 e A2; 10) Débora
de Sousa Dau/PSC: a) n. 2.824/2021- instalação
de piso tátil no calçadão da Avenida Coronel
Theodolino Pereira de Araújo (Centro), possibili-
tando a  acessibilidade  de  pessoas  com defi-
ciência visual; b) n. 2.827/2021- que a Secreta-
ria Municipal de Esportes e Juventude e a Fun-
dação  Araguarina  de  Educação  e  Cultura  –
FAEC realizem uma ação esportiva envolvendo
os animais, com exercícios físicos em uma ação
como  olimpíada  ou  circuito,  estimulando  a
prática de atividade para que o animal perma-
neça ativo; também, cumprimentando o secre-
tário  da pasta pelo trabalho que vem desen-
volvendo e pelo realizado na secretaria anteri-
or; c) n. 2.828/2021- celebração de parceria do
Executivo com o Instituto Master de Ensino Presi-
dente Antônio Carlos – IMEPAC, sob coordena-
ção da Secretaria Municipal de Esportes e Ju-
ventude, a fim de destinar estagiários de edu-
cação física para atuarem na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, ressal-
tando que até a piscina estaria desativa devi-
do  à  falta  de  profissionais  da  área;  d)  n.
2.829/2021-  que  seja  disponibilizada  uma
máquina de lavar para o Canil Municipal, devi-
do a quantidade de cobertas utilizadas pelos
cachorros,  facilitando  o  trabalho  dos  servido-
res;  11)  Débora  de Sousa Dau/PSC,  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.  2.825/2021-  limpeza
no acesso da zona rural de Porto Barreiro, utili-
zado  para  o  descarte  de  lixo;  instalação  de
pelo menos uma lixeira grande e uma caçam-
ba; roçagem do mato alto na entrada no refe-
rido local; 12) Débora de Sousa Dau/PSC, Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  2.826/2021-  patrola-
mento da estrada de acesso ao Porto Barreiro,
devido as ondulações chamadas de “costelas
de  vaca”,  que  causam trepidações  e  dificul-
tam o trânsito até de veículos maiores e novos,
principalmente  dos  moradores  que  passam
pelo local diariamente; 13) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL,  Sebastião Joaquim Vieira/PSL:
a)  n.  2.831/2021-  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto – SAE preste informações sobre
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a extinção do convênio mantido com uma far-
mácia  no  Município,  especificando  como  foi
celebrado, nome do estabelecimento envolvi-
do e o motivo do cancelamento;  segundo os
proponentes,  o  cancelamento  prejudicou  os
servidores que não dispõem de recursos finan-
ceiros ou cartão de crédito para adquirir medi-
camentos  ao  longo do mês,  pois  o  convênio
previa desconto em folha; que seja avaliada a
possibilidade de retomar com o convênio; 14)
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
2.832/2021- criação de um Núcleo de Atenção
à  Saúde  da  Mulher,  disponibilizando  atendi-
mento especializado e humanizado,  qualifica-
do em todos os níveis  de atenção, com a im-
plantação de protocolos  específicos,  inclusive
regulação de consultas e exames focados em
saúde da mulher, como assistência preventiva
e de diagnóstico precoce de doenças gineco-
lógicas, entre outras; b) n. 2.833/2021- que infor-
me a razão pela qual a Praça Dom Almir Mar-
ques Ferreira (Bairro do Rosário), mesmo incluí-
da no projeto “Adote uma Praça”, ainda não
recebeu  nenhuma  benfeitoria;  solicita  maior
empenho do Executivo para viabilizar a revitali-
zação do espaço; 15) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.
2.834/2021- que informe os valores gastos no se-
tor de saúde, com ações voltadas para atendi-
mento sobre violência doméstica, em dois mil e
vinte até a presente data; b) n. 2.835/2021- no-
meação  de  mais  uma  advogada,  seja  por
meio de processo seletivo ou concurso público,
para  prestar  serviço  no Centro  de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS, na
estruturação  da  rede  intersetorial  de  atendi-
mento  das  pessoas  vítimas  de  violência  do-
méstica,  de acordo com o que foi  pactuado
em audiência pública realizada no dia dezeno-
ve de agosto, referente a “integração e forta-
lecimento  da  rede  de  proteção  à  violência
contra  a  mulher”;  16)  Eunice  Maria  Mendes/
PSB,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
2.836/2021- repasse aos servidores da Atenção
Básica de Araguari do abono referente ao Pre-
vine  Brasil,  novo  financiamento  da  Atenção
Básica do Sistema Único de Saúde – SUS em fo-
lha complementar separada, já que não pode
incidir tributos previdenciários sobre o mesmo, e
sendo menor a alíquota do Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF retido na folha; 17) Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
2.838/2021- que por meio de processo seletivo,
seja  chamada com urgência  uma enfermeira
para fotografar e emitir laudo de constatação
sobre casos de violência doméstica, trabalhan-
do na Delegacia Especializada de Crimes con-
tra a Mulher, o Idoso e a Criança, quatro horas
por dia, de segunda a sexta-feira, dando maior
agilidade aos processos; 18) Eunice Maria Men-
des/PSB:  a) n. 2.841/2021-  nomeação de uma

fonoaudióloga, seja por meio de processo sele-
tivo ou concurso público, para atender na As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE (que dispõe de sala específica e apare-
lhos), os alunos com Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA), que encontram-se em vulnerabi-
lidade econômica; b) n. 2.843/2021- realização
de  reparos  para  conter  os  vazamentos  de
água e posterior asfaltamento para fechamen-
to  das  valas  em  frente  aos  números  781  da
Avenida Belo Horizonte,  320 da Rua Cascalho
Rico, 414 e 769 da Rua Goiandira, 132 e 141 da
Rua  Pica-Pau  (Bairro  Santiago);  c)  n.
2.844/2021- instalação de semáforo ou reduto-
res de velocidade (pintura) no entroncamento
das  Ruas  Cláudio  Manoel,  Professora  Lourdes
Naves e Jaime Araújo; bem como no encontro
das Ruas Floriano Peixoto, Maranhão e Margem
dos Trilhos; d) n. 2.845/2021- limpeza do terreno
situado em frente ao número 245 da Rua dos
Emboabas  (Bairro  Brasília),  com  a  construção
de praça no local; e) n. 2.846/2021- manuten-
ção  por  meio  de  patrolamento  e  cascalha-
mento da estrada rural com entrada do quilô-
metro vinte e dois da rodovia sentido Indianó-
polis, na região do restaurante da Deja, utiliza-
da diariamente por estudantes,  produtores ru-
rais e proprietários de ranchos; f) n. 2.847/2021-
instalação  de  postes  da  rede  de  iluminação
pública  no canteiro  central  em frente  ao  Se-
gundo Batalhão Ferroviário, entre a Rua Ceará
e a Rua Professora Lourdes Naves; manutenção
da  rede  de  iluminação  pública  do  canteiro
central da Avenida Coronel Belchior de Godoy
(Bairro Goiás), entre as Ruas Dezenove de Ou-
tubro e a Rua dos Portadores, pois as lâmpadas
não estariam acendendo a noite; manutenção
nos poste de iluminação pública na Rua Jacyr
Guedes da Costa (Bairro de Fátima), amplian-
do  a  iluminação da  via  até  a  Avenida  Brasil
(Bairro  Brasília);  19)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/
PSB: a) n. 2.850/2021- adaptação de um trans-
porte para pacientes do Centro de Convivên-
cia e Fisioterapia;  b)  n.  2.851/2021-  instalação
de semáforo  na Avenida Coronel  Belchior  de
Godoy com a Rua Dezenove de Outubro (Bair-
ro Goiás); c) n. 2.852/2021- instalação de redu-
tor  de velocidade,  com a respectiva  sinaliza-
ção, no entroncamento da Rua Bias Fortes com
a Avenida Mato Grosso; d) n. 2.853/2021- insta-
lação de aquecedor na piscina de hidroginásti-
ca  do  Ginásio  Poliesportivo;  e)  n.  2.854/2021-
entrega  de  medicamentos  nos  CRAS,  dentro
do programa existente na Secretaria Municipal
de Saúde;  f)  n.  2.856/2021-  que a Superinten-
dência de Água e Esgoto – SAE informe as pro-
vidências  adotadas  com  relação  aos  vaza-
mentos de água e infiltrações nas vias públicas;
g)  n.  2.858/2021-  que informe as  providências
ou planos de ação adotados com relação ao
programa  de  continuidade  no  atendimento
das pessoas que foram diagnosticadas com a

Covid-19; h) n. 2.859/2021- informações sobre o
contrato de prestação de serviços para a ma-
nutenção da iluminação pública no Município,
destacando  que  o  serviço  continua  apresen-
tando situações que não foram sanadas; que
informe como estaria sendo efetuada a substi-
tuição de lâmpadas de vapor por LED e a ma-
nutenção na rede elétrica; 20) Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB,  Paulo César  Pereira/DEM: a)  n.
2.855/2021- distribuição gratuita de uniforme es-
colar  para  os  alunos  da  rede  municipal;  21)
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)
n.  2.857/2021-  informações  sobre  a instalação
do poço artesiano para beneficiar o Povoado
de Porto Barreiro; 22) Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos: a) n. 2.861/2021- abertu-
ra  da  Avenida  Gilberto  Antônio  Barreto  (Resi-
dencial Bela Suíça II) até a Avenida Brasil; b) n.
2.863/2021- revitalização das quadras de espor-
tes das escolas municipais, pois os pisos estari-
am danificados,  sem possibilidade  de  uso  do
espaço; pintura do piso após a reforma; 23) Le-
onardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Wellington  Resende  da  Silva/PL:  a)  n.
2.862/2021-  que  seja  criado  um  campeonato
de peteca no Município; 24) Eunice Maria Men-
des/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM: a) n. 2.864/2021- que
interceda  junto  à  Superintendência  Regional
de Ensino,  objetivando a manutenção da pri-
meira série do ensino fundamental nas Escolas
Estaduais  Eleonora  Pieruccetti,  São  Judas  Ta-
deu e Padre Damião; 25) Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos:  a)  n.  2.865/2021-  instalação
de redutores de velocidade (quebra-molas) em
frente ao número 33 da Rua Joviano Troncha
(Bairro Sibipiruna) e na Avenida Nossa Senhora
da Penha (Bairro Novo Horizonte); reitera pedi-
do de estudo de desaceleração nas Ruas Pa-
dre  Nicácio,  Joaquim  Barbosa  e  Coromandel
(Bairro Amorim); b) n. 2.866/2021- execução do
serviço  de pintura  estratigráfica  nos  redutores
de  velocidade  (quebra-molas)  e  passagens
elevadas, pois a ausência da sinalização esta-
ria trazendo inúmeros transtornos para os moto-
ristas, com acidentes em vários pontos da cida-
de; c)  n.  2.867/2021-  instalação de ponto de
recolhimento de lixo ao lado do número 3.010
(Terminal Integrador de Araguari – VLI) da Estra-
da  Municipal  Geraldo  Rodrigues  da  Cunha,
continuação da Rua Otacílio Pinto de Oliveira,
disponibilizando  aos  produtores  rurais,  local
adequado  para  depósito  do  lixo;  d)   n.
2.868/2021- realização de reparos nas estradas
da região do Bom Jardim, que dão acesso a
importantes  pontos  turísticos  do  Município,
como  a  Cachoeira  das  Irmãs  (Bete);  e)   n.
2.869/2021-  melhorar  a iluminação pública  na
LMG-748,  sentido  Araguari/Indianópolis,  próxi-
mo ao Distrito Industrial; 26) Paulo César Perei-
ra/DEM: a) n. 2.871/2021- instalação de reduto-
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res  de  velocidade  entre  os  números  1.000  e
1.200 da Rua da Prata- paralela à Avenida Ca-
limério  Pereira  de Ávila  (Bairro  Miranda),  bem
como  na  Avenida  Minas  Gerais  (próximo  ao
cruzamento  com a Rua Vereador  Nicomedes
Nunes), ao lado do ponto de vendas do Con-
domínio Realiza; b) n. 2.872/2021- instalação de
ponto de ônibus do transporte coletivo urbano
(coberto) na Rua Sebastião Naves com a Rua
Milton  Pedro  (Bairro  Ouro  Verde);  c)  n.
2.873/2021- que o Município esteja atento aos
prazos do Programa Educação e Família,  que
tem sua adesão até o dia trinta de agosto e
como objetivo destinar recursos para fomentar
a  participação da  família  no  âmbito  escolar,
realizando  atividades  como  oficinas,  cursos,
palestras  e  visitas  guiadas;  as  escolas  devem
por meio das secretarias municipal e estadual
elaborar um plano de ação, detalhado no site
www.simec.mec.gov.br  -  Programas  do  MEC;
lembrou  que  Araguari  estaria  com as  Escolas
Estaduais Eleonora Pieruccetti  e São Judas Ta-
deu  selecionadas  no  programa;  d)  n.
2.874/2021- que em conjunto com a Exp Park,
seja  realizada  campanha  institucional  para
conscientizar  sobre  a importância  do estacio-
namento rotativo e da regularização dos débi-
tos dos usuários, e sobre as consequências do
não cumprimento das exigências asseguradas
na Lei Ordinária n. 5.334, de 10 de fevereiro de
2014;  e)  n. 2.875/2021-  que os veículos  da Se-
cretaria  Municipal  de  Esportes  e  Juventude,
principalmente os adquiridos recentemente, se-
jam  utilizados  exclusivamente  para  transporte
de  atletas  que  representam  o  Município  em
competições e cursos de capacitação de mes-
tres e professores; f)  n 2.876/2021- informações
sobre a obrigatoriedade da vacinação contra
a Covid-19,  dos  servidores  e agentes públicos
municipais,  e  dos  funcionários  das  empresas
que prestam serviço ao Município. A Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB solicitou o envio
de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
2.799/2021) à família do senhor João Ferreira Pi-
res. O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solida-
riedade  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.
2.808/2021, solicitando o envio de ofício de pê-
sames à família do senhor Josino Gomes; b) n.
2.809/2021,  solicitando ao deputado estadual
Doorgal Andrada, que seja agendada reunião
com o secretário de Cultura e Turismo de Minas
Gerais, Leônidas Oliveira, juntamente com a Di-
retoria de Conservação e Restauração do Insti-
tuto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais (IEPHA-MG), no intuito de apre-
sentar  e  discutir  o  projeto  de  restauração  e
conservação  do  “Palácio  dos  Ferroviários”,
tombado como patrimônio histórico pelo Esta-
do,  em 5 de dezembro de 2002.  O Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC solicitou ao de-
putado federal  José  Vitor  de Resende Aguiar
(requerimento  n.  2.814/2021),  que  interceda

junto ao governo federal visando a doação de
uniformes e de cadeiras de rodas para os joga-
dores de basquete com deficiência. A Verea-
dora Denise Cristina Lima de Andrade/PL solici-
tou ao deputado federal José Vitor de Resende
Aguiar  (requerimento n.  2.830/2021),  a  indica-
ção de recursos federais para revitalização do
Complexo Ferroviário da extinta Rede Ferroviá-
ria Federal, inclusive do Palácio dos Ferroviários,
transformando os espaços em ambientes de la-
zer,  esporte,  cultura  e  turismo.  A  Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora
de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB,
os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato
de Almeida/PSC, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.
2.837/2021,  contendo  número  regimental  de
assinaturas,  solicitando a dispensa dos  interstí-
cios regimentais para discussão e votação do
projeto de lei  n.  126/2021.  As Vereadoras Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL e Eunice Maria Mendes/PSB soli-
citaram aos deputados estaduais Raul José de
Belém e Doorgal Gustavo Sad Lafayette de An-
drada  (requerimentos  n.s  2.839/2021  e
2.840/2021),  que intercedam junto ao secretá-
rio  de  Justiça  e  Segurança  Pública  de  Minas
Gerais,  Rogério  Greco,  visando  a  reabertura,
em Araguari,  do programa Central  de Acom-
panhamento  de Alternativas  Penais  –  CEAPA,
que tem como objetivo geral contribuir para o
fortalecimento e a consolidação das alternati-
vas à prisão, pautando ações de responsabili-
zação com liberdade, contando com profissio-
nais  formados  em direito,  psicologia e  serviço
social que trabalham de forma interdisciplinar,
em colaboração com o Poder Judiciário, o Mi-
nistério  Público  e  a  Defensoria  Pública,  e  em
parceria com a Prefeitura, o terceiro setor e a
sociedade  civil.  A  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB solicitou ao presidente da VLI Mul-
timodal SA., Ernesto Pousada, e ao responsável
pelo  Terminal  TI  Araguari  (requerimento  n.
2.842/2021), que seja realizado reparo e limpe-
za na estrada rural da Bocaina, danificada por
máquinas da referida empresa, inclusive ocor-
rendo o derramamento de óleo; para a propo-
nente, o reparo seria necessário para evitar a
contaminação dos  mananciais  e possibilitar  o
trânsito diário de estudantes e produtores rurais.
A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Ve-
reador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  solicita-
ram aos deputados federais José Vitor de Re-
sende Aguiar  e Lafayette Luiz Doorgal de An-
drada  (requerimentos  n.s  2.848/2021  e
2.849/2021), que não votem a favor do projeto
da  Reforma  Trabalhista,  por  afetar  diferentes

setores: o trabalhador não teria direito a salário,
férias,  décimo terceiro  salário  e  FGTS;  o  vale-
transporte seria garantido apenas para aos jo-
vens de dezoito a vinte e nove anos e pessoas
com mais  de sessenta anos;  jornada de qua-
renta  e  oito  horas  ao  mês  (seis  horas  por  dia
em, no máximo, três dias por semana); remune-
ração mínima de cinco reais por hora, com as
contratações por trinta e seis meses; apenas as
famílias de baixa renda teriam acesso gratuito
à Justiça Trabalhista; profissionais bancários, jor-
nalistas, operadores de telemarketing e outros,
com carga horária  de trabalho inferior  a oito
horas  diárias,  receberiam  menos  pelas  horas
extras.  O Vereador  Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB apresentou as seguintes proposições: a) re-
querimento n. 2.860/2021, solicitando ao depu-
tado estadual Raul José de Belém que interce-
da junto ao governo estadual, visando a dupli-
cação da LMG-748, que liga Araguari à empre-
sa  LD  Celulose;  b)  moção  de  aplauso  n.
77/2021,  ao general  do Exército Brasileiro Ivan
Alexandre Corrêa Silva, recentemente promovi-
do ao posto,  lembrando que foi  comandante
do Segundo Batalhão Ferroviário em dois mil e
doze. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e
o Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republica-
nos  solicitaram o envio  de ofício  de pêsames
(requerimento  n.  2.870/2021)  à  família  do  se-
nhor Romes Ferreira Moreira. A Vereadora Euni-
ce Maria Mendes/PSB e os Vereadores Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos e Wilian Mar-
ques  Postigo/PL,  apresentaram  moção  (n.
78/2021)  de  aplauso  aos  senhores  Júberson
dos  Santos  Melo  e  José  Júlio  Lafayette,  pela
atuação nas causas sociais, beneficiando famí-
lia  de  baixa  renda,  com recente doação de
aproximadamente mil cestas básicas, duzentos
cobertores, mais de mil agasalhos, quatro mil li-
tros de suco e treinamento gratuito a mais de
duzentos  trabalhadores.  O  Vereador  Wilian
Marques Postigo/PL fez a retirada do projeto de
lei n. 114/2021, que “Modifica a denominação
da Rua “O”, localizada no Loteamento Jardim
Botânico, para Rua Antônio Vieira Carneiro”; e
apresentou as seguintes proposições: a) projeto
de lei n. 139/2021, que “Modifica a denomina-
ção da Rua “E”, localizada no Loteamento Jar-
dim Botânico, para Rua Antônio Vieira Carnei-
ro”; b) substitutivo ao projeto de lei n. 124/2021,
que “Modifica a denominação da Rua “D”, lo-
calizada  no  Loteamento  Residencial  Jardim
Jockey  I,  Bairro  Santiago,  para  Rua  Sargento
Luiz Cláudio de Miranda.” O Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos fez a
retirada do projeto de lei n. 136/2021, que “Mo-
difica a denominação da Rua Cinco, localiza-
da no Loteamento Jardim Botânico, Bairro dos
Bosques,  para  Rua  Maria  Lúcia  Rodrigues  de
Sousa”; e reapresentou a matéria por meio do
projeto de lei n. 140/2021, que “Modifica a de-
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nominação da Área Verde Seis, localizada no
Loteamento  Jardim  Botânico,  Bairro  dos  Bos-
ques, para Rua Maria Lúcia Rodrigues de Sou-
sa.” O Vereador Marcus Vinícius  Duarte/Repu-
blicanos  apresentou  o  projeto  de  lei  n.
141/2021,  que  “Modifica  a  denominação  da
Rua “D”, localizada no Loteamento Bela Suíça
II,  Bairro de Fátima, para Rua Mayke Henrique
Fezolin.” As Vereadoras Denise Cristina Lima de
Andrade/PL e Eunice Maria Mendes/PSB apre-
sentaram  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
55/2021, que “Concede o Título de Cidadã Ho-
norária  de  Araguari  a  Excelentíssima  Senhora
Gabriela Gomes Rosa” – com apoio dos Verea-
dores  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo  César  Pereira/DEM,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL. A Verea-
dora  Denise  Cristina  Lima de Andrade/PL  e  o
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  apre-
sentaram  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
56/2021, que “Cria a Comenda Legislativa Nilo
Tabuquini no Município de Araguari e dá outras
providências.” A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB e os Vereadores Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
apresentaram o projeto de decreto legislativo
n. 57/2021,  que “Concede o Título de Cidadã
Honorária de Araguari ao Excelentíssimo Senhor
Doutor Wesley Marcos Lucas de Mendonça”  –
com  apoio  das  Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodri-
gues  Prado/PSB,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, e dos Ve-
readores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Wilian Marques Posti-
go/PL. O requerimento n. 2.837/2021 foi aprova-
do  por  doze  votos.  VI-  ORADORES  INSCRITOS-
Encontravam-se inscritos os Vereadores Renato
de Almeida/PSC, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Ana Lúcia  Rodrigues Prado/PSB,  Clayton  Fran-
cisco 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 Duar-
te/Republicanos,  que  dispensaram  o  uso  da
palavra,  em  virtude  das  medidas  de  preven-
ção contra a Covid-19. Atendendo convite for-
mulado  por  meio  do  requerimento  n.
1.487/2021,  de  autoria  do  Vereador  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, fez uso da tribu-
na livre  o  tenente Veloso,  do Quinquagésimo
Terceiro  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais,  discorrendo sobre o projeto da Polícia
Comunitária que busca a aproximação do ci-
dadão com a polícia, tendo como objetivo sa-
nar o problema da segurança pública em Ara-
guari,  dando aos  cidadãos  corresponsabilida-
des. Destacou que a rede de proteção estará
contribuindo com a melhora na segurança pú-
blica  da sociedade e será  feita  por  meio do
aplicativo  WhatsApp,  com a participação de
policiais  militares  e  acarretará  uma rápida di-

vulgação,  aumento  da  segurança,  presença
mais efetiva da Polícia Militar, melhoria da pro-
teção da sociedade e a aproximação da polí-
cia e munícipes. Falou que serão adotadas as
seguintes medidas: políticas de prevenção cri-
minal; mapeamento de setores mais estratégi-
cos com ações mais incisivas; Polícia Militar atu-
ando  conjuntamente  com  a  sociedade  para
melhor desempenho. Relatou que a Polícia Mili-
tar atua com a divisão da cidade em subseto-
res,  atribuindo a um grupo de policiais  a  res-
ponsabilidade por um subsetor, fazendo um elo
direto  com  a  comunidade.  Os  Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Eunice
Maria  Mendes  /PSB  e  Leonardo Rodrigues  da
Silva Neto/Republicanos, parabenizaram do te-
nente Veloso e  a  Polícia  Militar  pelo  trabalho
em prol  da  comunidade.  VII-  SEGUNDA CHA-
MADA-  Responderam a Vereadora  Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francis-
co Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sou-
sa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/
PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM, Renato de Almeida/PSC, Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL, Wellington Resende da Silva/
PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontra-
vam-se na pauta desta sessão ordinária os pro-
jetos a seguir relacionados; antecedendo cada
votação, foi  anunciada a discussão da maté-
ria. Em votação o substitutivo ao projeto de lei
n.  90/2021,  de autoria do Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, foram aprovados por treze
votos:  a) pareceres das Comissões Permanen-
tes de Legislação e Justiça, de Serviços Públi-
cos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural; b) substitutivo ao
projeto de lei n. 90/2021 e o parecer da Comis-
são Permanente de Redação que, após efetu-
ar as necessárias correções quanto aos aspec-
tos gramatical e lógico, registrou a íntegra do
texto  final  no  parecer  e  transformou  esse  na
Proposição de Lei  n.  72,  de 24  de agosto de
2021, que “Dá a denominação de Edson Batis-
ta dos Santos à Quadra de Peteca localizada
no canteiro  central  da Avenida Mato  Grosso,
na divisa dos Bairros Miranda e do Rosário.” Em
votação  o  substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.
91/2021, de autoria do Vereador Sebastião Jo-
aquim  Vieira/PSL,  foram  aprovados  por  treze
votos:  a) pareceres das Comissões Permanen-
tes de Legislação e Justiça, de Serviços Públi-
cos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural; b) substitutivo ao
projeto de lei n. 91/2021 e o parecer da Comis-
são Permanente de Redação que, após efetu-
ar as necessárias correções quanto aos aspec-
tos gramatical e lógico, registrou a íntegra do

texto  final  no  parecer  e  transformou  esse  na
Proposição de Lei  n.  73,  de 24  de agosto  de
2021,  que “Dá a denominação de Aparecida
Machado de Sousa à Quadra de Peteca locali-
zada no canteiro central da Avenida Minas Ge-
rais, na divisa do Bairro Jardim Regina e o Cen-
tro.” Em votação o substitutivo ao projeto de lei
n. 83/2021, de autoria da Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, foram aprovados por tre-
ze  votos:  a)  pareceres  das  Comissões  Perma-
nentes de Legislação e Justiça, de Serviços Pú-
blicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habita-
ção, Política Urbana e Rural; b) substitutivo ao
projeto de lei n. 83/2021 e o parecer da Comis-
são Permanente de Redação que, após efetu-
ar as necessárias correções quanto aos aspec-
tos gramatical e lógico, registrou a íntegra do
texto  final  no  parecer  e  transformou  esse  na
Proposição de Lei  n.  74,  de 24  de agosto  de
2021,  que  “Modifica  a  denominação  da  Rua
“O”, localizada no Loteamento Residencial Jar-
dim Botânico, Bairro dos Bosques, para Rua Lá-
zara da Costa Rosa.” Na sequência, a Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores  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, Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo
César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wellington  Re-
sende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram a emenda número um (1), inclu-
indo no  caput  do art.  1º  do  projeto  de lei  n.
118/2021, que a subvenção destina-se também
ao pagamento de despesas com a realização
do campeonato da zona rural. Prosseguindo, o
plenário  aprovou,  por  treze  votos,  a  dispensa
dos  pareceres  das  comissões  permanentes  à
supracitada emenda número um (1), com base
no art.  205, do Regimento Interno da Câmara
Municipal.  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
118/2021, de autoria do Executivo, foram apro-
vados por treze votos: a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça,  de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de
Esporte, Lazer e Turismo; b) emenda número um
(1); c) projeto de lei n. 118/2021 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após
efetuar  as  necessárias  correções  quanto  aos
aspectos gramatical e lógico, registrou a ínte-
gra  do  texto  final  no  parecer  e  transformou
esse na Proposição de Lei n. 75, de 24 de agos-
to de 2021, que “Autoriza a concessão de sub-
venção financeira à Liga Araguarina de Fute-
bol  –  LAF  para  os  fins  a  que  se  destina,  em
atendimento  às  disposições  da  Lei  Federal  n.
13.019,  de 31 de julho de 2014,  e suas altera-
ções, bem como do Decreto Municipal n. 130,
de 22 de novembro de 2019, dando outras pro-
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vidências” (no valor de cento e quarenta e seis
mil cento e vinte e oito reais), para pagamento
de despesa com a realização das Copas Sênior
e Araguari  de Futebol  Amador,  dos Campeo-
natos de Futebol  Amador da 1ª  e 2ª  Divisões,
de Futebol  Interbairros,  do Juvenil  Sub 15, Sub
17, Sub 20, Sênior Quarentão, Amador Feminino
e da Zona Rural). Em votação o projeto de lei
n.  119/2021,  de  autoria  do  Executivo,  foram
aprovados  por  treze  votos:  a)  pareceres  das
Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas, de Esporte, Lazer e Turismo; b) projeto
de lei n. 119/2021 e o parecer da Comissão Per-
manente de Redação que, após efetuar as ne-
cessárias  correções  quanto aos  aspectos  gra-
matical e lógico, registrou a íntegra do texto fi-
nal no parecer e transformou esse na Proposi-
ção de Lei n. 76, de 24 de agosto de 2021, que
“Dispõe  sobre  a  criação  do  Fundo  Municipal
de  Esportes  no  âmbito  do  Município  de  Ara-
guari, dando outras providências.” Em votação
o projeto de lei n. 126/2021, de autoria do Exe-
cutivo, foram aprovados por treze votos: a) pa-
receres das Comissões Permanentes de Legisla-
ção  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Ur-
bana e Rural, de Finanças, Orçamento e Toma-
da de Contas; b) projeto de lei n. 126/2021 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação
que,  após  efetuar  as  necessárias  correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, regis-
trou a íntegra do texto final no parecer e trans-
formou esse na Proposição de Lei n. 77, de 24
de agosto de 2021, que “Transforma 1 (um) car-
go de provimento em comissão de Assessor Es-
pecial de Pequenas e Microempresas da estru-
tura  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, em 1 (um) cargo
de provimento em comissão de Assessor Espe-
cial  de  Gestão  Estratégica,  promove  a  extin-
ção de cargos públicos que menciona, dando
outras providências.” Os projetos de decreto le-
gislativo  n.  49/2021  (de  autoria  do  Vereador
Paulo César Pereira/DEM), n. 50/2021 (de auto-
ria  da Vereadora Denise  Cristina  Lima de An-
drade/PL), n.s 51/2021 e 52/2021 (de autoria do
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL),  foram
aprovados por treze votos, assim como corres-
pondentes pareceres da Comissão Permanen-
te de Legislação e Justiça, da Comissão Especi-
al  e  da  Comissão  Permanente  de  Redação,
sendo que referidos projetos, promulgados pelo
presidente da Câmara, foram convertidos res-
pectivamente  nos  Decretos  Legislativos:  a)  n.
1.119, de 24 de agosto de 2021, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima
Senhora  Doutora  Monique  Chiovatto  Montes
Araújo”; b) n. 1.120, de 24 de agosto de 2021,
que “Concede o Título de Cidadã Honorária de
Araguari a Excelentíssima Senhora Doutora Da-
niela Henrique Soares Lopes Debs”; c) n. 1.121,

de 24 de agosto de 2021, que “Concede o Di-
ploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Se-
nhora Maria Helena Lobato”; d) n. 1.122, de 24
de agosto de 2021, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Hospital de Campanha
de Araguari – Minas Gerais.” Nos pareceres da
Comissão Permanente de Redação aos proje-
tos aprovados, a Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC assinou em substituição ao Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (ausente); e aos
substitutivos  aos  projetos  de  lei  n.s  90/2021  e
91/2021 e aos projetos de decreto legislativo n.s
51/2021 e 52/2021, a Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB PSC assinou em substituição
ao  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(proponente). A proposta de emenda à Lei Or-
gânica do Município  n.  94/2021,  dispondo so-
bre  a convocação do suplente  de Vereador,
foi  retirada da pauta em virtude da ausência
de alguns proponentes. IX- DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprova-
da sem restrições, por treze votos, a ata da ses-
são ordinária da Câmara, realizada no dia de-
zessete de agosto de dois mil e vinte e um. X-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Fo-
ram aprovados, por treze votos: a) requerimen-
tos  n.s  2.772,  2.773,  2.774,  2.775,  2.776,  2.777,
2.778,  2.779,  2.780,  2.781,  2.782,  2.783,  2.784,
2.785,  2.788,  2.789,  2.790,  2.792,  2.793,  2.794,
2.795,  2.796,  2.797,  2.799,  2.800,  2.801,  2.802,
2.804,  2.805,  2.806,  2.807,  2.809,  2.810,  2.811,
2.812, 2.813,  2.814, 2.815 (exceto o pedido de
retirada da tabela de basquete, já formulado
por meio do requerimento n. 2.171/2021), 2.817,
2.818, 2.819, 2.821, 2.822, 2.823, 2.824, 2.825 (ex-
ceto o pedido referente à lixeira e caçamba,
já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
203/2021), 2.826, 2.827, 2.828, 2.829, 2.830, 2.831,
2.832,  2.833,  2.834,  2.835,  2.836,  2.838,  2.839,
2.840, 2.841, 2.842, 2.843, 2.844 (exceto o pedi-
do  referente  às  Ruas  Floriano  Peixoto,  Mara-
nhão e  Margem dos  Trilhos,  já  formulado por
meio  do  requerimento  n.  1.226/2021),  2.845,
2.846,  2.847,  2.848,  2.849,  2.850,  2.852,  2.854,
2.855,  2.856,  2.857,  2.858,  2.859,  2.860,  2.861,
2.862, 2.864 (exceto o pedido referente as Esco-
las  Estaduais Eleonora Pieruccetti  e  Padre Da-
mião, já formulado por meio do requerimento
n. 2.818/2021),  2.865,  2.867,  2.869,  2.870,  2.871,
2.872, 2.873, 2.874, 2.875, 2.876/2021; b) moções
de aplauso n.s 77 e 78/2021. Não foram apreci-
ados  os  requerimentos  n.s  2.786,  2.787,  2.791,
2.798,  2.803,  2.808,  2.816,  2.820,  2.851,  2.853,
2.863,  2.866,  2.868/2021,  pois  os  pedidos cons-
tantes destes já foram formulados por meio dos
requerimentos  n.s  2.288,  351,  1.628,  117,  1.741,
2.715,  1.269,  1.476,  2.248,  1.573,  especificar  lo-
cais,  1.570,  15/2021,  respectivamente.  XI-  OR-
DEM  DO  DIA  DA  PRÓXIMA  SESSÃO-  Ficaram
para a ordem do dia da próxima sessão ordiná-
ria os projetos de lei  n.s 120, 125; 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/Solidarie-
dade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/
PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/
PSC,  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL,  Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL;
ausentes na sessão os Vereadores Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota,  por  motivo de doença. O horário de
duração da presente sessão foi prorrogado no
decorrer  desta,  por  duas horas,  após aprova-
ção do plenário. O presidente Leonardo Rodri-
gues 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 trinta e um de
agosto  do  corrente;  e,  às  doze  horas  e  cin-
quenta minutos, declarou encerrada a sessão.
Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Mi-
nas  Gerais,  em  24  de  agosto  de  2021.   Ata
aprovada sem restrições, por doze votos.  Sala
das sessões, em 8 de setembro de 2021.  Verea-
dor Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos- presidente; Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC- segunda-secretária
______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE AGOSTO DE
DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se or-
dinariamente no dia trinta e um 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 vice-presidente da Câmara, Vereador Rodri-
go  Costa  Ferreira/Patriota,  assumindo a  presi-
dência  dos  trabalhos,  solicitou  ao  primeiro-
secretário que fizesse a chamada. I-  PRIMEIRA
CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de
Sousa  Dau/PSC  -  segunda-secretária,  Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota -  vice-
presidente, Sebastião Joaquim Vieira/PSL -  pri-
meiro-secretário,  Wellington Resende da Silva/
PL,  Wilian Marques Postigo/PL. Então,  invocan-
do a proteção de Deus e em nome do povo
araguarino,  declarou aberta a sessão e solici-
tou ao primeiro-secretário que fizesse a leitura
das correspondências recebidas, pois a ata da
sessão anterior seria apreciada em outra opor-
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tunidade. II-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Primeiramente, foi comunicado ao
plenário que os Decretos Legislativos n.s 1.119,
1.120, 1.121 e 1.122, de 24 de agosto de 2021,
foram publicados  na edição n.  341  do  Diário
Oficial  Eletrônico do Legislativo Municipal.  Ofí-
cios enviados pelo prefeito do Município: a) n.s
2.194,  2.217,  2.218,  2.246,  2.251,  2.260,
2.262/2021, em resposta aos requerimentos n.s
2.201,  2.398,  2.397,  1.895,  1.992,  2.207,
2.214/2021, da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB; b) n.s 2.196, 2.279/2021, em resposta
aos requerimentos n.s 2.442, 1.593/2021, do Ve-
reador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade;
c)  n.s  2.200,  2.201,  2.227,  2.248,  2.274,  2.278,
2.283/2021, em resposta aos requerimentos n.s
2.419,  2.414,  1.794,  1.909,  1.792,  1.908,
2.211/2021, do Vereador Clayton Francisco Bra-
zão/PSC; d)  n.s  2.205,  2.270/2021,  em resposta
aos requerimentos n.s 2.005, 2.422/2021, da Ve-
readora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s
2.019, 2.198/2021, em resposta aos requerimen-
tos n.s 1.921, 1.812/2021, da Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 1.989, 2.195,
2.199,  2.204,  2.228,  2.229,  2.252,  2.266,
2.282/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.708,  2.435,  2.441,  2.434,  1.819,  1.820,  1.927,
2.231,  1.618/2021,  da Vereadora  Eunice Maria
Mendes/PSB; g) n.s 2.203, 2.230, 2.264/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  2.348,  1.833,
2.129/2021, do Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB; h) n. 2.231/2021, em resposta ao re-
querimento n. 1.838/2021, do Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i)  n.
2.263/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.145/2021, do Vereador Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos; j) n.s 2.232, 2.249/2021, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  1.848,  1.950/2021,
do Vereador Paulo César Pereira/Democratas;
k) n. 2.234/2021, em resposta ao requerimento
n. 1.855/2021, do Vereador Renato de Almeida/
PSC; l) n.s 2.193, 2.250, 2.271, 2.281/2021, em res-
posta aos requerimentos n.s 2.161, 1.957, 2.373,
1.652/2021,  do Vereador Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota;  m)  n.s  1.990,  2.095,  2.244,  2.247,
2.268/2021, em resposta aos requerimentos n.s
2.179, 2.297, 218, 1.871, 1.874/2021, do Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL; n) n. 2.237/2021,
em resposta ao requerimento n. 1.878/2021, do
Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; o)
n.s 2.238, 2.239, 2.253, 2.280/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  1.882,  1.884,  1.979,
1.663/2021,  do  Vereador  Wellington  Resende
da Silva/PL; p) n.s  2.240, 2.245, 2.276/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  1.890,  1.891,
1.985/2021,  do Vereador Wilian Marques Posti-
go/PL;  q)  n.s  2.202,  2.219,  2.233,  2.235,  2.236,
2.241,  2.254,  2.259,  2.261,  2.265,  2.267,  2.269,
2.272, 2.273, 2.275, 2.277, 2.284/2021, em respos-
ta  aos  requerimentos  n.s  2.377,  2.159,  1.856,
1.859, 1.725, 1.931, 1.509, 996, 2.285, 2.317, 1.953,
2.003, 1.827, 2.002, 1.910, 2.217/2021, subscritos

por diversos vereadores; r) n. 2.224/2021, enca-
minhando o saldo bancário referente ao perío-
do de nove a treze de agosto do corrente; s)
Decreto n. 196, de 26 de agosto de 2021, esta-
belecendo ponto facultativo no dia seis de se-
tembro do corrente. III- 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 In-
terno. A Comissão Permanente de Legislação e
Justiça  emitiu  pareceres  pela  aprovação:  a)
projeto de lei n. 88/2021 (Rotary Club Araguari
Sul),  com  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB  substituindo  o  Vereador  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB  (proponente);  b)  projeto
de  lei  n.  110/2021  (Rua  Jovelino  Martins  dos
Santos);  c)  substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.
111/2021  (Praça  Vereador  Sebastião  Cardoso
de Farias);  d)  substitutivo  ao projeto  de lei  n.
112/2021 (Praça Luiz Antônio Lieggio); e) proje-
to de lei n. 121/2021 (Rua Dona Salomé Ludovi-
na Monteiro); f) substitutivo ao projeto de lei n.
124/2021 (Rua Sargento Luiz Cláudio de Miran-
da); g) projeto de lei n. 129/201 (Praça Zaquia
Pedreiro Skaf); h) projeto de lei n. 138/2021 (al-
tera Lei n. 6.346, de 5 de março de 2021- parce-
lamento de débitos inscritos em dívida ativa); i)
projeto de lei complementar n. 10/2021 (altera
Lei Complementar n. 38, de 17 de outubro de
2005- bens públicos municipais);  j)  projetos  de
decreto  legislativo  n.s  53/2021,  54/2021,
55/2021,  57/2021,  homenageando  respectiva-
mente Veridiana de Aguiar  Modesto,  Leni  Za-
lasko, Gabriela Gomes Rosa, Wesley Marcos Lu-
cas de Mendonça; no parecer ao último proje-
to citado,  os  Vereadores Paulo César Pereira/
DEM e Renato de Almeida/PSC assinaram em
substituição aos Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB  e  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(proponentes);  k)  proposta  de  emenda  à  Lei
Orgânica  do  Município  n.  95/2021  (altera  art.
121-  alienação de bens  imóveis).  A  Comissão
Permanente de Serviços Públicos, Obras, Agro-
indústria, Comércio, Habitação, Política Urbana
e Rural  emitiu  pareceres pela aprovação:   a)
projeto de lei n. 110/2021, com a Vereadora Eu-
nice Maria Mendes/PSB assinando em substitui-
ção ao Vereador Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos  (proponente); b) substitutivos aos pro-
jetos de lei n.s 111/2021 e 112/2021; c) projeto
de lei n. 115/2021 (Rua Joaquim Vieira Peixoto);
d)  projeto  de lei  n.  116/2021 (Rua Sebastiana
de  Fátima  Gomes);  e)  projeto  de  lei  n.
121/2021;  f)  substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.
124/2021, com o Vereador Paulo César Pereira/
DEM  assinando  em  substituição  ao  Vereador
Wilian Marques Postigo/PL (proponente); g) pro-
jeto de lei n. 127/2021 (Centro Histórico, Cultural
e  de  Convenções);  h)  projetos  de  lei  n.s
129/2021 e 138/2021;  i)  projeto de lei  comple-
mentar  n. 10/2021;  j)   proposta de emenda à

Lei Orgânica do Município n. 95/2021. A Comis-
são Permanente de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas emitiu  pareceres pela apro-
vação do projeto de lei n. 138/2021 e da pro-
posta de emenda à Lei Orgânica do Município
n.  95/2021.  A  Comissão  Permanente  de  Meio
Ambiente  emitiu  parecer  pela  aprovação do
projeto de lei complementar n. 10/2021. A Co-
missão Especial, composta pela Vereadora De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL - presidente, e
pelos  Vereadores  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC – vice-presidente e  Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB  -  membro,  emitiu  pareceres  pela
aprovação dos projetos de decreto legislativo
n.s 53/2021, 54/2021, 55/2021, 56/2021, 57/2021;
com o Vereador Renato de Almeida/PSC assi-
nando  em  substituição  a  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL (proponente), nos
pareceres  aos  projetos  de  decreto  legislativo
n.s  53/2021,  55/2021  e  56/2021;  e  o  Vereador
Wilian Marques Postigo/PL assinando em substi-
tuição ao Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB  (proponente),  no  parecer  ao  projeto  de
decreto  legislativo  n.  57/2021.  IV-  APRESENTA-
ÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Ve-
readores  a  seguir  relacionados  solicitaram ao
prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Posti-
go/PL: a) n. 2.877/2021- que os principais pon-
tos  e  praças  dos  Distritos  de  Piracaíba  e  de
Amanhece sejam incluídos no processo licitató-
rio para contratação de empresa responsável
pela decoração natalina; 2) Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota:  a) n.  2.878/2021- que a Superin-
tendência de Água e Esgoto – SAE envie uma
equipe para solucionar os problemas de vaza-
mento de água em frente ao número 193 da
Rua Nelson Pereira Pinto,  e em frente  aos nú-
meros  64  e  127  da Rua Dona Mariquinha,  no
Distrito de Piracaíba; 3) Clayton Francisco Bra-
zão/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n.
2.879/2021- realização de testes rápidos para a
Covid-19 no Hospital de Campanha, com resul-
tados no prazo de quinze minutos, como ocorre
nas  drogarias  e  farmácias;  4)  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL: a) n. 2.880/2021- instalação de
guarita ou abrigo no ponto de ônibus do trans-
porte coletivo situado na Avenida Orlando Cé-
sar Vieira, na altura da Unidade Básica de Saú-
de da Família – UBSF do Bairro Goiás parte alta;
b) n. 2.881/2021- instalação de câmeras de mo-
nitoramento  nas  praças  da  cidade,  utilizadas
para a prática de caminhada, atividades nas
academias ao ar livre e passeios em família; c)
n. 2.882/2021- poda das árvores próximo ao nú-
mero 620 da Avenida Calimério Pereira de Ávila
(Bairro  Miranda);  d)  n.  2.883/2021-  que realize
estudo para verificar  a possibilidade de trans-
formar as Unidades Básicas de Saúde – UBS da
zona rural  em Unidades Básicas  de Saúde da
Família  –  UBSF,  possibilitando  que  os  agentes
comunitários de saúde realizem visitas domicili-
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ares,  levando mais  orientação  e  instrução  as
famílias da zona rural; e) n. 2.885/2021- constru-
ção de quadra de vôlei e de quadra de bas-
quete  3x3  no  Araguari  Tênis  Clube  –  ATC;  5)
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo Cos-
ta  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim Vieira/
PSL, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.884/2021-
que a Secretaria Municipal de Educação infor-
me os critérios  de avaliação utilizados para a
classificação  dos  candidatos  inscritos  no  Pro-
cesso de Designação 001/2021; destacaram os
proponentes,  terem  recebido  várias  reclama-
ções  de  que  no  ato  da  inscrição  não  havia
perguntas  suficientes  para  qualificar  a  expe-
riência  de  cada  candidato;  6)  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL:  a)
n.  2.887/2021-  reiterando  o  pedido  constante
do requerimento n. 2.062/2021, de cumprimen-
to da Lei n. 5.968, de 28 de novembro de 2017,
que criou gratificação especial para os servido-
res 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 fun-
ções de confiança da Secretaria Municipal de
Educação, pois os salários estariam defasados
se comparados com os salários dos professores;
7)  Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.888/2021-
patrolamento  na  estrada  vicinal  da  Serra  do
Deti, no Distrito de Piracaíba; b) n. 2.889/2021-
patrolamento na estrada vicinal da Cachoeiri-
nha,  sentido  Cascalheira  do  Raul;  c)  n.
2.891/2021- que a região do Barracão seja in-
cluída  no  projeto  de  coleta  seletiva,  tendo
como ponto o posto de combustíveis  na MG-
223, devido ao grande número de fazendas e
ranchos  na  região;  8)  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.890/2021- que verifique a possibilidade de ce-
lebrar parceria com o Instituto Master de Ensino
Presidente Antônio Carlos – IMEPAC, visando a
criação de escolinha de futebol,  karatê, fute-
bol de salão e vôlei, no Distrito de Amanhece;
9)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.
2.892/2021- criação de um Centro de Reabilita-
ção Fisioterápico Municipal, para serem desen-
volvidas fisioterapias motoras, musculares e res-
piratórias;  b)  n.  2.893/2021-  aumento  das  ron-
das de policiamento ostensivo no Bairro  Ouro
Verde (Loteamentos Portal  do Cerrado II  e Al-
vorada), devido ao grande número de assaltos;
c)  n.  2.894/2021-  instalação  de  lâmpadas  de
LED na Avenida Doutor Sebastião Naves de Re-
sende Filho – Loteamento Jardim Interlagos III;
d) n. 2.895/2021- execução do serviço de varri-
ção nas ruas do Loteamento Jardim Interlagos
III; e) n. 2.896/2021- limpeza das bocas de lobo
(bueiros) na Avenida Porto Alegre, no Bairro Mi-

lenium; f) n. 2.897/2021- notificação do proprie-
tário para a construção de muro e calçada no
entorno do terreno situado em frente ao núme-
ro 40 da Rua Braídes Antônio da Cunha, Resi-
dencial  Alvorada  (Bairro  Ouro  Verde);  g)  n.
2.898/2021- instalação de lâmpadas de LED em
todo o Bairro  Ouro Verde-  Residencial  Alvora-
da;  h) n. 2.899/2021-  execução do serviço de
pintura  estratigráfica  em  todo  o  Bairro  Ouro
Verde (Residencial  Alvorada);  i)  n.  2.900/2021-
instalação de lâmpadas de LED no Residencial
Solar Park Bela Vista I e II, devido a ocorrência
de roubos e furtos  na região;  j)  n.  2.901/2021-
execução do serviço de pintura estratigráfica e
de sinalização vertical  na Rua William Peixoto
Fernandes (Bairro de Fátima), considerando os
altos índices de acidentes no local; 10) Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 2.902/2021-
instalação de placas com a denominação das
vias nos Distritos de Florestina e Piracaíba e no
Povoado de Ararapira, muitas vezes desconhe-
cida  pelos  próprios  moradores  pela  falta  de
identificação;  b)  n.  2.903/2021-  realização  de
estudo buscando melhorias no trânsito do cru-
zamento da Avenida Minas Gerais com a Rua
Padre Anchieta,  visando facilitar  a  conversão
dos veículos que trafegam na avenida para ter
acesso à rua de mão dupla, pois o estaciona-
mento em ambos os lados e a existência de se-
máforo dificultam a conversão dos veículos de
grande porte;  c)  n.  2.904/2021-  realização de
melhorias  na  praça  localizada  entre  as  Ruas
Balduino Fernandes e Estácio de Sá, no Lotea-
mento Portal  do Cerrado I,  instalando lâmpa-
das de LED, pintura e demarcação da quadra
para as modalidades de voleibol,  handebol e
basquete, instalação de tabelas de basquete e
redes nos gols, bem como a reforma dos ban-
cos  e  mesas;  d)  n.  2.905/2021-  realização de
melhorias  na  Praça  Juca  Domingos-  Chancia
(lâmpadas  de  LED,  reforma  da  quadra  com
pintura  e  demarcação,  troca  do  alambrado,
instalação de bancos, de telas para os gols e
revitalização do parquinho infantil; 11) Clayton
Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.  2.906/2021-  que
seja afixada nas Unidades Básicas de Saúde –
UBSF, Programa Estratégia de Saúde da Família
– ESF e na Policlínica, placa informando o nome
dos médicos, enfermeiros e agentes comunitá-
rios de saúde que trabalham em cada unida-
de; b) n. 2.907/2021- que os agentes comunitá-
rios de saúde retornem com a realização de vi-
sitas  nas  residências;  c)  n.  2.909/2021-  realiza-
ção de campeonato de pipa no Bairro  Novo
Horizonte  e  no  Bairro  Vieno;  d)  n.  2.910/2021-
conserto  do calçamento dentro  do Cemitério
Bom Jesus; e) n. 2.911/2021- instalação de ram-
pa de acessibilidade nos banheiros do Cemité-
rio  Bom  Jesus;  f)  n.  2.912/2021-  instalação  de
cobertura  na  entrada  da  Unidade  Básica  de
Saúde –  UBS  do Bairro  Goiás,  pois  os  usuários
não dispõem de local apropriado para aguar-

dar  atendimento,  necessitando  também  de
banheiros  na parte externa da unidade; g)  n.
2.913/2021-  implantação  de  pista  de  ciclismo
no  canteiro  da  Avenida  da  Saudade;  h)  n.
2.914/2021- instalação de redutor de velocida-
de em frente ao número 2.261 da Avenida Co-
ronel Theodolino Pereira de Araújo; 12) Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB,  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.908/2021- que sejam
disponibilizados  cursos  profissionalizantes  e
eventos sociais nos Bairros Novo Horizonte e Vi-
eno; 13) Débora de Sousa Dau/PSC, Wilian Mar-
ques Postigo/PL: a) n. 2.916/2021- troca das pla-
cas  na  entrada  da  cidade,  no  viaduto  de
acesso a saída para Caldas Novas, destacan-
do  a  importância  de  placas  de  boas-vindas
nas principais saídas e entradas da cidade; 14)
Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Men-
des/PSB,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
2.917/2021-  que  sejam  disponibilizados  cursos
gratuitos de capacitação para o público femi-
nino;  ressaltaram  os  proponentes,  que  foram
oferecidos cursos de capacitação gratuitos (pá
escavadeira,  retroescavadeira,  munck  e  tra-
tor),  no  Sistema  Nacional  de  Emprego  –  SINE
para pessoas em tratamento de dependência
química, moradores de rua e pessoas em situa-
ção  de  vulnerabilidade,  porém  a  população
sentiu a falta dos cursos voltados para as mu-
lheres;  15)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
2.918/2021- manutenção na quadra de espor-
tes da Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais – APAE (com as adequações necessá-
rias de acordo com as normas da acessibilida-
de), objetivando melhorar o atendimento pres-
tado pela  entidade;  b)  n.  2.919/2021-  realiza-
ção de parceria com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, visando a de-
signação de um dentista para atender os alu-
nos da entidade, pelo menos uma vez na se-
mana; segundo a proponente, a APAE dispõe
de  um  gabinete  odontológico  novo  e  total-
mente montado, não utilizado por falta do pro-
fissional, não podendo os alunos ficarem sem o
atendimento e as orientações de um dentista
em relação aos cuidados com a saúde bucal;
c) n. 2.920/2021- celebração de termo de coo-
peração com o objetivo de realizar reparo no
telhado  e  no  forro  da  Associação  de  Pais  e
Amigos  dos  Excepcionais  –  APAE,  que estaria
cedendo, colocando em risco a segurança dos
funcionários  e alunos;  16)  Denise Cristina Lima
de Andrade/PL: a) n. 2.921/2021- providências
em relação à segurança e apoio aos usuários
ao Terminal Rodoviário Presidente Tancredo de
Almeida Neves, especialmente nos embarques
no  período  noturno  (durante  a  madrugada),
designando um responsável pelo local; os pas-
sageiros reclamam que não há nenhum funcio-
nário  ou  responsável  para  dar  informações
(guichês das empresas fecham às vinte e uma
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horas)  ou  mesmo fazer  a  segurança  no  local
que  ficaria  completamente  deserto;  b)  n.
2.922/2021-  providências  imediatas  e  mais
enérgicas  em  relação  à  empresa  flagrada  e
denunciada, recentemente, por despejar entu-
lhos no Córrego Brejo Alegre, no trecho locali-
zado  na  Rua  Comendador  Erick  Markus,  no
Bairro dos Bosques; informou a proponente, que
a empresa multada pela Polícia de Meio Ambi-
ente se comprometeu em retirar do local o ma-
terial descartado de forma irregular, mas, até o
presente  momento,  isso  não  ocorreu;  c)  n.
2.924/2021- instalação de lâmpadas de LED no
entorno da Unidade Básica de Saúde do Bairro
Brasília, localizada na Praça Presidente Jusceli-
no Kubitschek; d) n. 2.925/2021- cópia dos pro-
jetos (arquitetônico, paisagístico, elétrico) refe-
rentes à praça construída no Residencial  Bela
Suíça (Parcão), assim como do processo licita-
tório,  incluindo a documentação da empresa
responsável pela obra, do registro da fiscaliza-
ção do Poder Público durante a execução, de-
talhando os  apontamentos  realizados,  especi-
almente  no  caso  de  desconformidade  entre
projeto e serviço executado;  e) n. 2.926/2021-
maior agilidade na finalização do piso no par-
que  infantil  do  Bosque  John  Kennedy,  assim
como reparo imediato do poste de iluminação
caído na entrada da pista principal;  afixação
de placas orientando o uso adequado dos sa-
nitários, inclusive das válvulas de descarga; ins-
talação  de  placas  educativas  nos  principais
pontos,  conscientizando  sobre  a  necessidade
de  respeitar  e  cuidar  do  espaço;  f)  n.
2.927/2021-  relação  das  ruas  que  necessitam
de obras  de  drenagem pluvial,  discriminando
início da obra, valor médio orçado para execu-
ção, projetos executivos e previsão de elabora-
ção  para  as  que  não  possuem;  g)  n.
2.928/2021-  cópia  dos  contratos  emergenciais
firmados com a empresa Golden Ambiental e
Construções – Eireli; cópia do pregão realizado
no corrente ano para contratar serviço de lim-
peza  e  varrição,  mas  cancelado;  17)  Denise
Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB:  a)  n.  2.923/2021-  providências
para  que o Instituto  Nefrológico tenha condi-
ções  de  continuar  atendendo  os  pacientes
com qualidade e segurança, recorrendo, inclu-
sive,  ao Fundo Nacional  de Saúde para con-
templar o contrato global de atendimento à di-
álise  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  em
Araguari; os proponentes salientaram que exis-
te risco de colapso no setor, com o fechamen-
to de clínicas, em razão da defasagem dos va-
lores  pagos  pela  tabela  SUS,  reajustados  em
dois  mil  e dezessete de maneira insuficiente e
muito abaixo da inflação, obrigando as clínicas
a arcar com a diferença de quarenta e seis por
cento, em cada sessão; 18) Eunice Maria Men-
des/PSB,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
2.929/2021- sugerindo que parte do recurso ad-

vindo dos royalties extraídos do acordo firmado
para reparar os danos coletivos da tragédia de
Brumadinho (sete  milhões  de reais),  seja  para
pagamento de precatórios; que informe o valor
atual dos débitos com precatórios até dois mil
e vinte e um, as pessoas que têm precatórios a
receber  e  os  valores  pleiteados;  informaram
que, emenda à Constituição do Estado possibi-
litou a utilização da transferência especial tam-
bém para fins de execução financeira e orça-
mentária de despesa autorizada por meio da
abertura de crédito adicional; 19) Eunice Maria
Mendes/PSB: a) n. 2.930/2021- que as Secretari-
as Municipais de Saúde e do Trabalho e Ação
Social,  juntamente  com  a  Delegacia  da  Mu-
lher,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,
elaborem os fluxogramas que norteiam as víti-
mas de violência doméstica e o atendimento
na rede,  afixando em ônibus,  publicando em
jornais, página oficial e rede social da Prefeitu-
ra Municipal; que as vítimas tenham a possibili-
dade  da  escuta  ativa;  b)  n.  2.931/2021-  que
seja disponibilizado um motorista para dirigir  o
ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais – APAE, às terças-feiras, a partir do
próximo dia quatorze de setembro,  para con-
duzir  as  pessoas  com síndrome de Down que
participam  do  projeto  de  musicalização  Ban-
da/Coral,  das  quatorze  às  dezesseis  horas;  c)
2.932/2021- instalação de rampas para cadei-
rantes,  observando  a  angulação,  como  por
exemplo  na  Rua  Doutor  Afrânio  (próximo  ao
Edifício  Araguari),  e  pisos  táteis  por  todas  as
avenidas e ruas principais da cidade, iniciando
na Avenida Coronel Theodolino Pereira Araújo,
de acordo com a Lei Federal n. 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Po-
lítica  Nacional  de  Mobilidade  Urbana;  d)  n.
2.933/2021- revitalização total dos ginásios Na-
dir Borges Brandão – Zebrinha, Alarico Assump-
ção e Rivadávia Bernardino da Silva, por meio
de  projetos  do  Departamento  de  Engenharia
da Associação dos Municípios da Microrregião
do Vale do Paranaíba – AMVAP, com energia
adequada,  telhados,  tela,  banheiros,  ilumina-
ção,  ajardinamento,  portas,  calçadas,  alam-
brados e placares eletrônicos; e) n. 2.934/2021-
instalação de lixeira próximo ao Centro Munici-
pal de Educação Infantil – CMEI Osvaldina Ana
Nery, verificando a necessidade de disponibili-
zar também em outros CMEIs e locais públicos;
f)  n.  2.935/2021-  que as secretarias  municipais
considerem a entrega das respostas dos reque-
rimentos em tempo hábil, de acordo com o in-
ciso XIV do art. 71 da Lei Orgânica do Municí-
pio; g) n. 2.936/2021-  designação de superviso-
ras  de ensino  no corpo  docente  de todos  os
Centros  Municipais  de  Educação  Infantil
(CMEIs),  garantindo  que  o  processo  ensino-
aprendizagem esteja de acordo com o que foi
traçado dentro do planejamento escolar; h) n.
2.937/2021- que seja realizada vistoria em frente

ao  número  84  da  Rua  João  Batista  Dias  dos
Santos, Residencial Bela Suíça III, a fim de iden-
tificar  o  comprometimento  e  possíveis  danos
causados no solo pelas raízes e galhos de árvo-
re na rede elétrica da residência, visando a su-
pressão  ou  substituição  da  mesma;   i)  n.
2.938/2021- limpeza (retirada do lixo) do terreno
e da calçada na Rua Albino Vieira, número 410
(Bairro Brasília), ao lado do Centro Municipal de
Educação Infantil  – CMEI Osvaldina Ana Nery,
como medida para evitar o descarte de lixo no
local;  20)  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:  a)  n.
2.939/2021- implantação pelas escolas do Mu-
nicípio de um horário para atividade esportiva
após o período escolar; b) n. 2.942/2021- cons-
trução de quadra de peteca na Praça Teresi-
nha França de Lima; c) n. 2.943/2021- poda das
árvores  na Avenida Minas  Gerais,  próximo ao
Restaurante Caipirão; d) n. 2.944/2021- que in-
forme quantos servidores da Unidade de Pronto
Atendimento  –  UPA  testaram  positivo  para  a
Covid-19, desde o início da pandemia; 21) Euni-
ce  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.940/2021- informações sobre a arena multiu-
so, solicitada pelo Vereador Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB na gestão do ex-prefeito Raul José
de Belém; 22) Denise Cristina Lima de Andrade/
PL,  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César
Pereira/DEM,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.941/2021- reforma geral do Terminal Rodoviá-
rio  Presidente  Tancredo  de  Almeida  Neves
(bancos, ampliação e adaptação nos banhei-
ros),  disponibilizando um servidor  para  auxiliar
passageiros, vigias, jardinagem; que o coman-
dante do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de
Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel
Célio Márcio Tameirão Júnior,  determine o re-
torno do policiamento preventivo no local; 23)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.  2.946/2021-  reite-
rando  pedido  constante  do  requerimento  n.
2.362/2021, de instalação de placas de sinaliza-
ção nas vias de acesso à cidade, especialmen-
te na Avenida Senador Melo Viana, no trecho
de acesso à Avenida Brasil; 24) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos:  a) n. 2.947/2021-  instala-
ção de lâmpadas de LED na Rua Itamar Hipóli-
to (Bairro Goiás), próximo ao número 21 da Tra-
vessa Trinta e Três e na Avenida Rui  Dácio de
Belém  Miguel  (Bairro  Sibipiruna);  b)  n.
2.948/2021- manutenção e reparos nos equipa-
mentos quebrados (necessitando de solda, fal-
tando proteção)  da academia ao ar  livre  na
Praça  Nilton  Antônio  de  Mendonça,  no  Resi-
dencial Bela Suíça I (rotatória); c) n. 2.949/2021-
relatório  referente  ao  Imposto  de  Transmissão
de Bens Imóveis – ITBI  a ser restituído, especifi-
cando como estaria sendo realizado o proces-
so, data para devolução ao contribuinte e pre-
visão de regularização; designação de um ser-
vidor para auxiliar no serviço, agilizando o pro-
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cesso;  d)  n.  2.950/2021-  asfaltamento  da  Rua
das  Andorinhas  (Bairro  dos  Bosques);  e)  n.
2.952/2021- que seja atualizada no sistema dos
Correios em Belo Horizonte, a denominação da
Avenida  Theodoreto  Veloso  de  Carvalho  que
teve trecho alterado, pela Lei n. 4.643, de 11 de
junho 2010, para Avenida Hugo Carlos Dorázio
(Bairro Sibipiruna); f) n. 2.953/2021- encaminha-
do para análise, anteprojeto de lei instituindo o
Programa de Contratação de Mulheres Vítimas
de Violência Doméstica e Financeiramente De-
pendentes e estabelecendo incentivo fiscal às
pessoas  jurídicas  que  contratarem  mulheres
nessas  condições;  25)  Eunice  Maria  Mendes/
PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n.
2.951/2021- que interceda junto à Caixa Econô-
mica Federal, visando a instalação de um toldo
na parte externa da agência, para proteger as
pessoas  que aguardam nas  filas,  expostas  ao
sol, chuva, vento; 26) Paulo César Pereira/DEM:
a)  n.  2.954/2021-  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto – SAE encaminhe relatórios que
aprovem a qualidade da água no Município;
segundo o proponente, existem relatos de que
em  alguns  bairros  a  água  estaria  com  forte
odor  e  gosto  ruim;  que  informe  as  medidas
adotadas para tratar a água a partir da retira-
da de poços tubulares profundos (poços artesi-
anos) até a chegada nas residências, e previ-
sões para o aumento do consumo, com o cres-
cimento da cidade; b) n. 2.955/2021- designa-
ção de um zelador para a Praça do Centro de
Artes e Esportes Unificados – CEU, no Residenci-
al  Monte  Moriá,  que  ficaria  responsável  pela
limpeza e manutenção da quadra, banheiros,
anfiteatro  e  demais  dependências;  c)  n.
2.956/2021- designação de um professor de in-
formática para a Praça do Centro de Artes e
Esportes Unificados – CEU, no Residencial Mon-
te  Moriá,  que  dispõe  de  laboratório  de  infor-
mática,  oferecendo cursos  de  qualificação  e
iniciação para a comunidade; d) n. 2.957/2021-
construção de quadra multiuso para a prática
de voleibol, peteca e basquete 3x3, na Praça
Teresinha França de Lima, ressaltando que o es-
paço permite a construção sem a necessidade
de derrubar árvores; e) n. 2.958/2021-  revitaliza-
ção da Praça do Rosário, com a instalação de
lâmpadas de LED, lixeiras e ronda mais efetiva
da Polícia Militar,  pois o espaço estaria sendo
utilizado por pessoas que fazem o uso de bebi-
das alcoólicas, som automotivo, com a sujeira
acumulando principalmente na porta da Igreja
de Nossa Senhora do Rosário; 27) Eunice Maria
Mendes/PSB,  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
2.959/2021- recapeamento asfáltico em frente
aos  números  510  da Rua Ponte  Terra,  151 da
Rua Luiz Carlos, 240 da Rua Cascalho Rico, 141
da Rua Walter Santiago, 74 da Rua José Carlos,
e 181 da Avenida Belo Horizonte (Bairro Santia-
go), pois os buracos foram perfurados pela Su-
perintendência de Água e Esgoto - SAE, para

manutenção nas redes de água e esgoto; 28)
Renato de Almeida/PSC: a) n. 2.961/2021- pavi-
mentação asfáltica (com toda a infraestrutura
necessária)  na  Travessa  Indianópolis,  entre  as
Ruas Ponte Terra e Pires do Rio, Bairro Santiago;
b)  n.  2.963/2021-  instalação  de  semáforo  no
cruzamento da Rua Dezenove de Outubro com
a Avenida Coronel  Belchior  de Godoy (Bairro
Santa Terezinha); 29) Renato de Almeida/PSC,
Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  2.962/2021-
execução do serviço de pintura estratigráfica
no Bairro Independência, instalando placas de
sinalização e com o nome das ruas. O Verea-
dor  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  apresentou
as  seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
2.886/2021, solicitando deputado federal Charl-
les Evangelista, presidente estadual do PSL, que
sejam disponibilizados recursos  financeiros,  por
meio de emenda parlamentar no valor de du-
zentos mil reais, para a reforma do Ginásio de
Esportes Alarico Assumpção, no Bairro Novo Ho-
rizonte;  b)  projeto  de  decreto  legislativo  n.
58/2021,  que  “Concede o  Diploma  de  Honra
ao  Mérito  ao  Excelentíssimo  Senhor  Ronaldo
Antônio dos Santos.” O Vereador Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC apresentou as seguintes pro-
posições: a) requerimento n. 2.915/2021, solici-
tando o envio de ofício de pêsames à família
do  senhor  Jair  Peixoto  Borba  de  Oliveira;  b)
substitutivo  ao  projeto  de  lei  n.  43/2021,  que
“Dá a denominação de Rua Hélio Francisco Ti-
búrcio  ao  logradouro  público  localizado  no
Bairro  Novo  Horizonte.”  A  Vereadora  Eunice
Maria  Mendes/PSB  e  os  Vereadores  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, Sebastião Joaquim Vieira/
PSL  solicitaram o envio  de ofício  de pêsames
(requerimento  n.  2.945/2021)  à  família  do  se-
nhor Djalma Vieira Costa. A Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB e o Vereador Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL apresentaram o projeto de de-
creto legislativo n. 59/2021, que “Concede o Di-
ploma  de  Honra  ao  Mérito  ao  Excelentíssimo
Senhor Doutor Leonardo Furtado Borelli” – com
apoio das Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, e
dos Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota. O Vere-
ador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB apresentou
as  seguintes  proposições:  a)  projeto  de  lei  n.
144/2021, que “Cria o Programa Domingo para
Todos, e dá outras providências”; b) substitutivo
ao projeto de lei n. 44/2021, que “Dá a denomi-
nação de Rua Joaquim Marques Coelho ao lo-
gradouro público localizado no Distrito de Pira-
caíba”;  c)  projeto  de  decreto  legislativo  n.
60/2021,  que  “Concede  o  Título  de  Cidadão
Honorário de Araguari ao Excelentíssimo Senhor
Maurício  Canguçu  Pereira.”  O  Vereador  Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos apresentou o
projeto de lei n. 145/2021, que “Dá a denomi-
nação Praça Maria Barbosa de Moraes ao lo-
gradouro  localizado no  Residencial  Madri.”  O

Vereador Renato de Almeida/PSC solicitou ao
deputado estadual Raul José de Belém (reque-
rimento n. 2.960/2021), que interceda junto aos
órgãos  fiscalizadores  do Estado de Minas  Ge-
rais, para que estudem a possibilidade de cria-
ção de mais uma sede dos Cartórios de Títulos
e  Documentos  e  de Registro  de Imóveis,  pois
não estariam comportando a demanda, ocor-
rendo a perda de prazos na execução dos ser-
viços. O Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota  apresentou  os  projetos  de  lei:  a)  n.
142/2021,  que  “Modifica  a  denominação  da
Rua Dois, localizada no Loteamento Residenci-
al Portal dos Ipês I, Bairro Ouro Verde, para Rua
Milton  Batista  Curcino”;  b)  n.  143/2021,  que
“Modifica a denominação da Rua Oito, locali-
zada  no  Loteamento  Residencial  Parque  dos
Verdes,  Bairro  Parque  dos  Verdes,  para  Rua
Marlene Aparecida Moreira Curcino.” V- ORA-
DORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os
Vereadores Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Renato  de  Almeida/PSC,  que  dispensaram  o
uso  da palavra  como medida de  prevenção
contra a Covid-19. Atendendo convite formula-
do por meio do requerimento n. 161/2021,  de
autoria do Vereador Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos, fez uso da tribuna livre o
presidente  da  Associação  de  Moradores  do
Bairro Goiás, Wesley Hernandes de Godoy, dis-
correndo sobre a conquista da sede da entida-
de, com a ajuda do atual prefeito Renato Car-
valho Fernandes. Também falou sobre o papel
fundamental do esporte em relação às drogas
e  a  necessidade  de  manter  a  proposta  de
construção do CESAC V no Bairro Goiás. Apre-
sentou reclamações sobre a falta de água no
Bairro Goiás. Destacou ser importante a instala-
ção de redutor de velocidade ou verificar a vi-
abilidade de um estacionamento na Avenida
Coronel Belchior de Godoy, que conta com in-
tenso tráfego de veículos. O Vereador Clayton
Francisco Brasão/PSC informou sobre a existên-
cia de alguma norma que proíbe a construção
de estacionamentos em canteiros e que estaria
sendo cumprida pelo Ministério Público; e sobre
a necessidade de uma associação ser declara-
da de utilidade pública para serem direciona-
das  emendas  parlamentares.  VI-  SEGUNDA
CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL,  Eunice Maria Mendes/PSB,  e os  Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Cos-
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ta  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim Vieira/
PSL, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Mar-
ques  Postigo/PL.  VII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO
DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na
pauta desta sessão ordinária os  projetos  a se-
guir  relacionados;  antecedendo  cada  vota-
ção, foi anunciada a discussão da matéria. Em
votação o projeto de lei n. 120/2021, de autoria
das Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB
e Eunice Maria Mendes/PSB, foram aprovados
por treze votos: a) parecer da Comissão Perma-
nente de Legislação e Justiça; b) projeto de lei
n.  120/2021 e o parecer  da Comissão Perma-
nente de Redação que, após efetuar as neces-
sárias correções quanto aos aspectos gramati-
cal e lógico,  registrou a íntegra do texto final
no parecer  e transformou esse na Proposição
de Lei n. 78, de 31 de agosto de 2021, que “De-
clara de utilidade pública o Grupo de Apoio a
Adoção de Araguari/MG – GERAR” (com sede
no Município  e  inscrita  no  Cadastro  Nacional
da  Pessoa  Jurídica  n.  30.995.086/0001-09).
Quando  da  discussão  do  projeto  de  lei  n.
125/2021  (Conselho  Municipal  da  Juventude),
foi  concedida vista por  seis  dias  a Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, com base
na alínea “t”,  do inciso II,  do art.  42,  do Regi-
mento  Interno  da  Câmara.  A  proposta  de
emenda  à  Lei  Orgânica  do  Município  n.
94/2021, dispondo sobre a convocação do su-
plente de Vereador, foi retirada da pauta em
virtude  da  ausência  de  alguns  proponentes.
VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSI-
ÇÕES- Foram aprovados por treze votos: a) re-
querimentos n.s 2.877, 2.878, 2.879, 2.880, 2.882,
2.883,  2.884,  2.886,  2.887,  2.888,  2.889,  2.890,
2.891,  2.892,  2.893,  2.894,  2.895,  2.896,  2.897,
2.899 (exceto a referência ao Bairro Ouro Ver-
de,  pois  deverão ser  especificados  os  locais),
2.900, 2.901, 2.902, 2.903, 2.904, 2.905 (exceto os
pedidos referentes ao parque infantil,  reforma
da quadra com pintura, alambrado, bancos e
de  tela  para  os  gols,  já  formulados  por  meio
dos requerimentos n.s 325 e 1.779/2021), 2.906,
2.907,  2.908,  2.909,  2.910,  2.911,  2.912,  2.913,
2.914,  2.915,  2.917,  2.918,  2.919,  2.920,  2.921,
2.922,  2.923,  2.925,  2.926,  2.927,  2.928,  2.929,
2.930,  2.931,  2.932  (exceto  o  pedido  de  piso
tátil, já formulado por meio do requerimento n.
2.824/2021 e  deverão ser  especificados  os  lo-
cais), 2.933 (exceto o pedido referente aos gi-
násios  de esportes  Alarico Assumpção e Riva-
dávia  Bernardino  da  Silva,  já  formulado  por
meio  dos  requerimentos  n.s  2.171,  2.234  e
2.662/2021),  2.934  (exceto  o  pedido  referente
aos  demais  centros  municipais  de  educação
infantil,  pois  deverão  ser  especificados  os  lo-
cais),  2.935,  2.936,  2.937,  2.938,  2.939,  2.940,
2.941 (exceto o pedido de reforma do Terminal
Rodoviário,  já formulado por  meio do requeri-
mento  n.  447/2021),  2.942,  2.943,  2.944,  2.945,
2.946, 2.947 (exceto o pedido referente a Ave-

nida Rui  Dácio de Belém Miguel,  já formulado
por meio do requerimento n. 1.516/2021), 2.948,
2.949,  2.951,  2.952,  2.953,  2.954,  2.955,  2.956,
2.957 (exceto o pedido de construção de qua-
dra de peteca,  já  formulado por  meio do re-
querimento n. 2.942/2021), 2.958 (exceto o pe-
dido de revitalização, já formulado por meio do
requerimento  n.  1.887/2021),  2.959  (exceto  o
pedido  sobre  as  Ruas  Ponte  Terra  e  Avenida
Belo Horizonte,  já  formulado por  meio dos  re-
querimentos  n.s  304  e  2.509/2021),  2.960,
2.962/2021.  Não foram  apreciados  os  requeri-
mentos  n.s  2.885,  2.881,  2.898,  2.916,  2.924,
2.950,  2.961,  2.963/2021,  pois  os  pedidos cons-
tantes destes já foram formulados por meio dos
requerimentos n.s 2.674, 393, especificar locais,
1.754, 1.112, 792, 1.750, 2.248/2021, respectiva-
mente.  IX-  ORDEM  DO  DIA  DA  PRÓXIMA  SES-
SÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima
sessão ordinária: a) projetos de lei n.s 88/2021,
110/2021,  115/2021,  116/2021,  121/2021,
125/2021, 127/2021, 129/2021, 138/2021; b) subs-
titutivos  aos  projetos  de  lei  n.s  111/2021,
112/2021,  124/2021;  c) projetos  de decreto le-
gislativo n.s 53/2021, 54/2021, 55/2021, 57/2021;
d) proposta de emenda à Lei Orgânica do Mu-
nicípio n. 94/2021. X- CHAMADA FINAL- Respon-
deram a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Marcus Vinícius  Duarte/Republi-
canos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Al-
meida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; ausentes
na  sessão  os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Sebastião Alves Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota, por motivo de doença. O horá-
rio de duração da presente sessão foi prorroga-
do  no  decorrer  desta,  por  duas  horas,  após
aprovação  do  plenário.  O  Vereador  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  presidente  interino,
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 setembro do corrente, quarta-feira, em vir-
tude  do  feriado  de  Sete  de  Setembro;  e,  às
doze horas e cinquenta minutos, declarou en-
cerrada a  sessão.  Câmara Municipal  de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, em 31 de agosto
de 2021. Ata aprovada sem restrições, por doze
votos. Sala das sessões, em 8 de setembro de
2021.   Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos- presidente; Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária.
______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,

REALIZADA NO DIA QUATORZE DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E VINTE E UM. A Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se or-
dinariamente no dia quatorze de setembro 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 Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Verea-
dor  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e os Ve-
readores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos  -  presidente,  Marcus Vinícius  Duar-
te/Republicanos, Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta - vice-presidente, 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 lei-
tura da ata da sessão anterior e das correspon-
dências recebidas.  II-  LEITURA DA ATA DA SES-
SÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordiná-
ria da Câmara, realizada no dia oito de setem-
bro de dois  mil  e  vinte  e  um.  III-  LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Primeiramen-
te foi comunicado ao plenário, que os Decre-
tos Legislativos n.s 1.123 e 1.124, de 8 de setem-
bro de 2021, foram publicados na edição n. 343
do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Muni-
cipal. Ofícios enviados pelo prefeito do Municí-
pio: a) n.s 2.313, 2.314, 2.330, 2.395, 2.418/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 2.401, 2.402,
1.172, 1.989, 1.893/2021, da Vereadora Ana Lú-
cia  Rodrigues  Prado/PSB;  b)  n.s  2.350,  2.351,
2.380,  2.382,  2.386,  2.388,  2.403,  2.407,
2.415/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.594,  1.595,  2.505,  1.596,  2.503,  2.508,  2.506,
2.500, 2.509/2021, do Vereador Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade; c) n.s 2.255, 2.317, 2.413,
2.423, 2.424, 2.426, 2.447/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  2.512,  2.417,  2.518,  2.513,
2.516,  2.514,  976/2021,  do  Vereador  Clayton
Francisco  Brazão/PSC;  d)  n.s  2.295,  2.296,
2.328/2021, em resposta aos requerimentos n.s
2.338, 2.341, 1.188/2021, da Vereadora Débora
de  Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s  2.298,  2.329,
2.346/2021, em resposta aos requerimentos n.s
2.342,  1.193,  2.010/2021,  da Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 2.285, 2.306,
2.347, 2.363, 2.401, 2.412, 2.420, 2.421/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  1.615,  2.236,
2.436, 2.016, 2.473, 2.532, 2.528, 2.530/2021, da
Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB;  g)  n.s
2.300, 2.301, 2.327, 2.387, 2.410, 2.411/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  2.350,  2.351,
1.210,  2.542,  2.543,  2.541/2021,  do  Vereador
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB;  h)  n.s  2.332,
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2.359, 2.400, 2.417/2021, em resposta aos reque-
rimentos  n.s  1.220,  1.837,  2.448,  2.450/2021,  do
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos;  i)  n.s  2.302,  2.303,  2.326,  2.357,
2.358, 2.360, 2.394, 2.416/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  2.360,  2.363,  1.225,  2.148,
2.143,  2.038,  2.459,  2.455/2021,  do  Vereador
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos;  j)  n.s
2.379, 2.381, 2.427/2021, em resposta aos reque-
rimentos n.s 2.461, 1.125, 2.265/2021, do Verea-
dor  Paulo  César  Pereira/Democratas;  k)  n.
2.393/2021,  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.468/2021,  do  Vereador  Renato  de Almeida/
PSC; l) n.s 2.355, 2.356, 2.383, 2.391, 2.392, 2.405,
2.425/2021, em resposta aos requerimentos n.s
2.166,  2.163,  1.239,  2.477,  2.476,  2.476,
2.474/2021,  do Vereador Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota;  m)  n.s  2.335,  2.362,  2.364,
2.390/2021, em resposta aos requerimentos n.s
1.557, 2.054, 2.058, 2.479/2021, do Vereador Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  n)
n.s 2.333, 2.334, 2.384, 2.422/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  1.247,  1.571,  1.463,
2.553/2021, do Vereador Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL; o) n.s 2.289, 2.389, 2.408/2021, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  2.305,  2.493,
2.492/2021,  do  Vereador  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota; p) n.s 2.291, 2.311, 2.340, 2.341,
2.342, 2.361/2021, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  2.312,  2.391,  1.475,  1.474,  1.473,
2.078/2021,  do  Vereador  Wellington  Resende
da Silva/PL; q) n. 2.348/2021, em resposta ao re-
querimento  n.  1.582/2021,  do  Vereador  Wilian
Marques  Postigo/PL;  r)  n.s  2.286,  2.288,  2.290,
2.292,  2.293,  2.299,  2.307,  2.308,  2.309,  2.325,
2.331,  2.339,  2.343,  2.344,  2.345,  2.349,  2.352,
2.353,  2.354,  2.385,  2.397,  2.402,  2.404,  2.406,
2.414, 2.419/2021, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  2.218,  2.282,  2.308,  2.307,  2.313,  1.863,
2.304,  2.376,  2.385,  1.108,  1.145,  1.553,  2.337,
2.388,  1.788,  1.653,  2.256,  2.277,  2.252,  2.372,
2.456,  2.374,  2.467,  2.478,  2.517,  2.502/2021,
subscritos  por  diversos  vereadores;  s)  n.
2.485/2021, encaminhando e solicitando urgên-
cia  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
155/2021, que “Dá nova redação ao art. 7º da
Lei  n.  6.192,  de  24  de  junho  de  2019,  que
“Dispõe sobre a autorização para utilização de
veículos do Município de Araguari, vinculados à
Secretaria Municipal de Esportes e da Juventu-
de, para o transporte intermunicipal e interesta-
dual  de atletas  ou entidades desportivas  que
visem participar de eventos esportivos e dá ou-
tras  providências”;  t)  n.  2.516/2021,  encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação
do projeto de lei  n. 156/2021, que “Autoriza a
concessão de subvenção financeira à Federa-
ção Mineira de Voleibol para os fins a que se
destina, em atendimento às disposições da Lei
Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas
alterações, bem como do Decreto Municipal n.
130, de 22 de novembro de 2019, dando outras

providências”; u) n. 2.517/2021, contendo men-
sagem  modificativa  ao  projeto  de  lei  n.
147/2021,  que  “Dispõe  sobre  a  instituição  do
Fundo Municipal do Patrimônio Imobiliário, dan-
do outras providências”,  alterando a redação
do § 1º do art. 2º, do art. 11, e acrescentando o
art. 12; v) n. 2.518/2021, encaminhando a pro-
posta de emenda à Lei Orgânica do Município
n. 96/2021, que “Altera a alínea “g” do inciso I
do art.  113  da Lei  Orgânica do Município  de
Araguari,  que  dispõe  sobre  permissão  de  uso
de  bens”;  w)  n.  2.519/2021,  encaminhando  e
solicitando urgência na apreciação do projeto
de lei n. 157/2021, que “Dispõe sobre autoriza-
ção de permissão de uso dos bens imóveis que
menciona, dando outras providências” (Empre-
sa Brasileira de Bebidas e Alimentos S.A – EBBA).
Ofício enviado pelo Vereador Sebastião Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  justificando  suas
ausências  nas  sessões  ordinárias  da  Câmara,
realizadas nos dias vinte e quatro e trinta e um
de agosto e oito de setembro do corrente. Ofí-
cio enviado pelo Vereador Paulo César Perei-
ra/Democratas,  justificando  sua  ausência  na
sessão ordinária da Câmara,  realizada no dia
oito de setembro do corrente. Então, foi comu-
nicado 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 de-
feriu os pedidos, considerando: que o Vereador
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade
apresentou atestados  firmados  pelas  doutoras
Daniella Rabelo de Oliveira (CRM-MG 58.671) e
Raiane Neves Freitas  (CRM-MG 74.441);  que o
Vereador  Paulo  César  Pereira/Democratas
apresentou atestado firmado pela doutora Mo-
nique  Chiovatto  Montes  Araújo  (CRM-MG
58.619). IV- LEITURA DE PARECERES- Os presiden-
tes das comissões permanentes a seguir relaci-
onadas encaminharam à Mesa da Câmara pa-
receres aos projetos em tramitação, conforme
disposto no art. 79 do Regimento Interno. A Co-
missão  Permanente  de  Legislação  e  Justiça
emitiu pareceres pela aprovação dos projetos
de lei: a) n. 43/2021- substitutivo (Rua Hélio Fran-
cisco Tibúrcio);  b) n.  44/2021-  substitutivo (Rua
Joaquim Marques  Coelho);  c)  n.  148/2021 (in-
centivo  financeiro  eventual  a  atletas  amado-
res);  d)  n.  149/2021  (regularização  e  legaliza-
ção de imóveis residenciais e comerciais); e) n.
150/2021 (altera Lei n. 6.370/2021- parcelamen-
to de débitos imputados a servidor público); f)
n. 151/2021 (pagamento de diárias aos agentes
públicos  em viagens  a  serviço  da Administra-
ção Direta e Indireta); g) n. 152/2021 (FUNDEB);
g) n. 153/2021 (parcelamento IPTU/2021);  h) n.
154/2021 (pagamento auxílio-alimentação aos
servidores  da  Câmara Municipal);  i)  emendas
números um e dois ao projeto de lei n. 125/2021
(altera Lei n. 4.541/2009- Conselho Municipal da

Juventude);  j)  projeto de lei  complementar  n.
11/2021  (altera  Lei  Complementar  n.  62/2009-
Plano de Carreiras  dos  Servidores  da Câmara
Municipal); k) projetos de decreto legislativo n.s
58/2021,  59/2021,  60/2021,  61/2021  e  62/2021,
homenageando,  respectivamente,  Ronaldo
Antônio  dos  Santos,  Leonardo  Furtado  Borelli,
Maurício Canguçu Pereira, Jonny Elker Otoni Sil-
va e Gabriela Gomes Rosa; nos pareceres aos
projetos de lei n. 154/2021, de lei complemen-
tar n. 11/2021, de decreto legislativo n.s 58/2021
e 59/2021, o Vereador Marcus Vinícius Duarte/
Republicanos assinou em substituição ao Vere-
ador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (proponen-
te); no parecer ao substitutivo ao projeto de lei
44/2021 e ao projeto de decreto legislativo n.
60/2021,  o  Vereador  Renato  de  Almeida/PSC
assinou em substituição ao Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB (proponente). A Comissão
Permanente de Serviços Públicos, Obras, Agro-
indústria, Comércio, Habitação, Política Urbana
e Rural  emitiu  pareceres  pela  aprovação dos
projetos de lei n.s 149/2021, 150/2021, 151/2021,
152/2021, 153/2021. A Comissão Permanente de
Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas
emitiu pareceres pela aprovação dos projetos
de  lei  n.s  148/2021,  149/2021,  150/2021,
151/2021,  152/2021, 153/2021. A Comissão Per-
manente de Educação e Cultura emitiu pare-
cer  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
152/2021. A Comissão Permanente de Esporte,
Lazer e Turismo emitiu parecer pela aprovação
do projeto de lei n. 148/2021- neste parecer, o
Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos
assinou em substituição ao Vereador Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade (ausente).  A
Comissão Permanente de Meio Ambiente emi-
tiu pareceres pela aprovação do projeto de lei
n. 149/2021 e da proposta de emenda à Lei Or-
gânica do Município n. 95/2021 (alienação de
bens imóveis). A Comissão Permanente da Ju-
ventude, Direitos Humanos e Igualdade Racial
emitiu  parecer  pela aprovação das  emendas
números  um  e  dois  ao  projeto  de  lei  n.
125/2021. A Comissão Especial, composta pela
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL
- presidente, e pelos Vereadores Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC – vice-presidente e Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB - membro, emitiu parece-
res pela aprovação dos projetos de decreto le-
gislativo: n. 58/2021; n. 59/2021; n. 60/2021- com
o Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republica-
nos  assinando  em  substituição  ao  Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB (proponente); n.
61/2021- com o Vereador Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos assinando em substituição ao
Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  (pro-
ponente); n. 62/2021- com os Vereadores Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos e  Paulo Cé-
sar Pereira/DEM assinando respectivamente em
substituição a  Vereadora  Denise  Cristina  Lima
de Andrade/PL  e ao Vereador Clayton Francis-
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co  Brazão/PSC  (proponentes).  V-  APRESENTA-
ÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Ve-
readores  a  seguir  relacionados  solicitaram ao
prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Sebas-
tião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.  3.036/2021-  im-
plantação  do  Núcleo  de  Diversidade  Sexual
para atender a comunidade LGBT, que tem re-
corrido aos serviços prestados em outras cida-
des,  por  não  existir  em  Araguari  orientação
quanto a emissão de um novo documento de
identidade,  mudança  de  nome  no  registro,
dentre  outros;  b)  n.  3.037/2021-  execução  do
serviço de pintura estratigráfica nas ruas do Lo-
teamento  Jardim  Interlagos  I,  II  e  III;  c)  n.
3.038/2021- que seja criado um plano de arbori-
zação e paisagismo, com o objetivo de ameni-
zar os impactos ambientais adversos, devido as
condições  de  artificialidade  do  meio  urbano;
d) n. 3.039/2021- implantação do serviço de ur-
gência  odontológica  para  atender  emergên-
cia na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
e) n. 3.040/2021- que seja criado o Centro de
Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS MULHER, na Secretaria Municipal do Tra-
balho  e  Assistência  Social,  em virtude  do  au-
mento de casos de violência doméstica, para
trabalhar em conjunto com os Centros de Refe-
rência da Assistência Social - CRAS, Delegacia
da Mulher,  Polícia Militar,  Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Mi-
nistério Público, Secretarias Municipais de Saú-
de e de Políticas sobre Drogas; f) n. 3.043/2021-
que  a  Superintendência  de  Água  e  Esgoto  –
SAE  realize  reparos  para  conter  o  vazamento
de água em frente ao número 131 da Rua São
Salvador (Bairro Amorim); g) n. 3.044/2021- pa-
gamento de gratificação de produtividade aos
agentes de combate a endemias e aos agen-
tes  comunitários  de saúde,  a partir  de janeiro
de dois mil e vinte e dois; h) n. 3.045/2021- distri-
buição de pão e leite para os servidores públi-
cos, em cumprimento aos contratos já publica-
dos; 2) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL: a) n. 3.041/2021- aquisição de
máquinas para a fabricação de fraldas descar-
táveis,  com o  objetivo  de atender  as  famílias
em situação de vulnerabilidade social, pessoas
acamadas  e  crianças;  3)  Eunice  Maria  Men-
des/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
3.042/2021- que seja incluída na Lei n. 6.165, de
11 de abril de 2019, na seção referente ao auxí-
lio funeral, a previsão de disponibilização de sa-
las de velório para as famílias de baixa renda;
construção das referidas salas nos distritos e po-
voados;  que os traslados sejam pagos na sua
totalidade para essas famílias;  4)  Waltemir  Ro-
drigues Neves/Patriota: a) n. 3.046/2021- instala-
ção de lâmpadas de LED no Loteamento Gran
Ville; b) n. 3.048/2021- construção da praça lo-
calizada na projeção da Rua Fotógrafo Geral-
do Vieira,  no Loteamento Cidade Nova,  com

plantio de árvores, instalação de academia ao
ar livre e de parque infantil (parquinho); 5) Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Waltemir  Rodri-
gues Neves/Patriota: a) n. 3.047/2021- aumento
da capacidade da lixeira na entrada do Distri-
to de Piracaíba, instalando cerca no entorno;
6)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Waltemir  Rodri-
gues Neves/Patriota: a) n. 3.049/2021- notifica-
ção da Companhia  Energética de Minas Ge-
rais – CEMIG para efetuar o ligamento da ener-
gia no Residencial Cidade Jardim, pois as casas
estariam prontas mas os moradores impedidos
de mudar pela falta de energia, tendo que pa-
gar aluguel; 7) Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
3.051/2021- execução do serviço de pintura es-
tratigráfica (faixa de pedestre e pare) em fren-
te ao Centro Educacional Municipal – CEM Re-
alino Elias  Carrijo,  no Distrito de Amanhece,  e
na rua sem denominação recentemente aber-
ta no fundo da escola; b) n. 3.052/2021- realiza-
ção  de  operação  tapa-buracos  próximo  ao
número 161 da Rua Indianópolis, Portal do Cer-
rado;  8)  Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB:  a) n.
3.053/2021- contratação de médicos especialis-
tas, sendo angiologista, neurologista, reumato-
logista,  oftalmologista  e  pneumologista;  b)  n.
3.054/2021-  que informe o fluxo de pacientes,
com  trauma,  na  Unidade  de  Pronto  Atendi-
mento – UPA, em Araguari; c) n. 3.055/2021- có-
pia do contrato assinado com a empresa res-
ponsável pelos serviços de capina e de limpeza
das ruas (varrição); d) n. 3.056/2021- limpeza da
Praça Marilda  Helena Silva  Miguel  (Bairro  Jar-
dim Regina); e) n. 3.057/2021- que a Superinten-
dência  de  Água  e  Esgoto  –  SAE  instale  uma
pena d’água na área verde localizada na pro-
jeção da Rua Cairo Roberto Alves, Loteamento
Residencial  Monte Moriá (Bairro Brasília),  possi-
bilitando o cultivo e manuseio das mudas frutí-
feras e ornamentais plantadas pela comunida-
de; f) n. 3.058/2021- execução com frequência
dos serviços de capina e de varrição nas Aveni-
das Minas Gerais, Batalhão Mauá, Porto Alegre,
Bahia, Mato Grosso, Joaquim Barbosa, São Pau-
lo, Brasil, Coronel Theodolino Pereira de Araújo,
Coronel Belchior de Godoy e Vereador Geral-
do  Teodoro;  g)  n.  3.060/2021-  assinatura  de
contrato, em caráter de urgência, com clínica
que  realize  radiografia  panorâmica  dental,
exame solicitado por grande parte dos dentis-
tas  ao iniciar  um tratamento odontológico;  9)
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.  3.059/2021-  que a
empresa  responsável  encaminhe  o  cronogra-
ma de execução dos serviços de varrição e de
capina (data, horário e quantidade de funcio-
nários  por  local),  referente  aos  próximos  qua-
renta  e  cinco  dias,  possibilitando  o  acompa-
nhamento e fiscalização do trabalho; 10) Cláu-
dio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
3.061/2021-  que  interceda  junto  à  CAF  Trans-
portes, visando a extensão da rota do transpor-

te  coletivo  urbano até  as  Ruas  Diva  Lima  de
Menezes Silva Campos e Regina Célida da Silva
Oliveira, no Loteamento Residencial Portal dos
Ipês II, que atualmente atende apenas o Lotea-
mento Residencial Portal dos Ipês I até a divisa
com o Portal dos Ipês II;  b) n. 3.062/2021- exe-
cução do serviço de pintura estratigráfica  na
estrada  municipal  do  Retiro  Velho,  que  dá
acesso à empresa Vale; c) n. 3.063/2021- que
interceda junto à empresa Vale, para que se-
jam tomadas providências com relação ao ser-
viço de manutenção na estrada do Retiro Ve-
lho, de acesso à citada empresa, pois o asfalto
estaria  em  péssimas  condições,  devido  ao
grande fluxo diário de veículos com carga pe-
sada, prejudicando os moradores da região; d)
n. 3.064/2021- execução do serviço de pintura
estratigráfica  nos  redutores  de velocidade lo-
calizados em ambos sentidos da Avenida Cali-
mério Pereira de Ávila (Bairro Miranda), no cru-
zamento com a Rua Estácio de Sá, assim como
na Rua Raul José de Belém, Bairro dos Bosques;
e) n. 3.065/2021- instalação de um alarme so-
noro no Bosque John Kennedy, para o esvazia-
mento  total  de pessoas  do  local,  que  estaria
sendo fechado sem nenhum aviso prévio; f) n.
3.066/2021- que estude a viabilidade de cele-
bração de parceria público-privada para reali-
zação dos serviços de iluminação pública, com
contratos mais abrangentes e duradouros, sen-
do um meio mais seguro e eficiente de presta-
ção  do  serviço  à  comunidade;  g)  n.
3.067/2021- instalação de faixa de pedestre no
cruzamento da Avenida Santos Dumont com a
Rua Coromandel, visando garantir a segurança
dos pedestres, devido ao alto fluxo veicular; h)
n. 3.068/2021- disponibilização de recursos para
premiação nos campeonatos de futebol reali-
zados  pela Liga Araguarina  de Futebol  –  LAF,
encaminhando o respectivo projeto destinando
três mil reais ao primeiro lugar, dois mil reais ao
segundo colocado e mil  reais ao terceiro;  11)
Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 3.069/2021-
que seja disponibilizada aos contribuintes uma
forma  de  reparcelamento  da  dívida,  pois  na
atual  crise,  muitos  não  conseguem  honrar  o
compromisso  e  não  conseguem  reparcelar  a
conta de água; b) n. 3.070/2021- extinção da
cobrança da taxa de religação de água; c) n.
3.071/2021- que informe a quantidade de po-
ços  de abastecimento de água existentes  na
cidade,  e de quanto em quanto tempo seria
realizada  a  manutenção;  d)  n.  3.072/2021-
construção de um hospital público veterinário;
e)  n.  3.073/2021-  funcionamento  dos  Centros
Municipais de Educação Infantil – CMEI até às
dezoito horas e trinta minutos; f)  n. 3.075/2021-
que informe o motivo do não retorno do aten-
dimento odontológico nas Unidades Básicas de
Saúde,  mesmo estando na onda verde;  g)  n.
3.076/2021- instalação de ponto do transporte
coletivo nas Ruas Calimério Borges e Brasília, e
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na  Avenida  Nossa  Senhora  da  Penha  (Bairro
Novo Horizonte); h) n. 3.077/2021- instalação de
iluminação  na  quadra  de  esportes  da  Praça
Juca  Domingos  (Bairro  dos  Industriários);  i)  n.
3.078/2021- instalação de um ponto de ônibus
do transporte coletivo em frente ao número 560
da  Rua  Ana  Batista  (Bairro  Vieno);  j)  n.
3.079/2021- que interceda junto ao reitor do Ins-
tituto Master de Ensino Presidente Antônio Car-
los – IMEPAC, objetivando a compra de um ôni-
bus para ser destinado ao Expresso Jurídico; k)
n. 3.080/2021- compra de mais um caminhão-
pipa, pois a Superintendência de Água e Esgo-
to – SAE, com apenas dois veículos, não estaria
conseguindo atender a demanda; 12) Clayton
Francisco Brazão/PSC,  Marcus Vinícius  Duarte/
Republicanos:  a)  n.  3.074/2021-  captação  de
água  do  Rio  Araguari;  13)  Débora  de  Sousa
Dau/PSC:  a)  n.  3.081/2021-  instalação  de  câ-
meras de monitoramento em pontos estratégi-
cos do Terminal Rodoviário Presidente Tancredo
de Almeida Neves, que funciona vinte e quatro
horas;  b)  n.  3.082/2021-  contratação de esta-
giários do curso de direito para a Delegacia da
Mulher e para a Delegacia de Polícia Civil; c) n.
3.084/2021-  encaminhando  novamente  para
análise,  anteprojeto  de  lei  dispondo  sobre  a
proibição de animais de médio e grande porte
soltos  em  vias  públicas  da  cidade,  estabele-
cendo  sanções  administrativas  e  pecuniárias,
porém,  alterando o valor  da multa  constante
do art. 7º, conforme sugestão do secretário da
correspondente  pasta;  14)  Débora  de  Sousa
Dau/PSC,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
3.083/2021- designação de um médico clínico
geral para atender na Comunidade Porto Bar-
reiro (sentido Caldas Novas), pelo menos uma
vez  por  semana;  informaram  os  proponentes,
que o atendimento era realizado em uma sala
dentro  da Capela  de Santa  Rita,  mas foi  sus-
penso a partir de janeiro de dois mil e vinte; 15)
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
3.085/2021- que seja reavaliado o valor da re-
muneração dos médicos psiquiatras, pois, ape-
sar de aberto o processo seletivo desde o mês
de  janeiro,  até  o  momento  não  foi  possível
preencher as vagas, tendo em vista o baixo sa-
lário ofertado; ressaltou a proponente que, atu-
almente, o atendimento estaria  sendo realiza-
do apenas por uma médica, clínica geral, que
entrará  de  licença  maternidade  no  próximo
mês; b) n. 3.086/2021- que informe se o contra-
to firmado com a Missão Sal da Terra prevê a
obrigatoriedade de haver um médico psiquia-
tra na Unidade de Pronto Atendimento -  UPA
para atender os casos de urgência e emergên-
cia; informações sobre o procedimento adota-
do quanto aos pacientes da saúde mental que
necessitam de atendimento na referida unida-
de, se há comunicação com o Centro de Aten-
ção Psicossocial – CAPS e assistência especiali-
zada que leve em consideração o histórico de

cada caso;  medidas que a Secretaria Munici-
pal de Saúde estaria adotando ou planejando
para melhorar a qualidade dos serviços presta-
dos, assim como das condições de trabalho no
setor; c) n. 3.087/2021- reitera pedido de provi-
dências imediatas para solucionar os constan-
tes vazamentos de água na cidade;  melhoria
do  sistema  de  captação  e  distribuição  de
água;  cópia  dos  estudos,  levantamentos  e
eventuais  investimentos realizados no corrente
ano para enfrentar possível desabastecimento,
além do planejamento de ações para os próxi-
mos  meses;  d)  n.  3.088/2021-  disponibilização
do carro fumacê para percorrer os Bairros Sibi-
piruna  e  dos  Bosques,  infestados  de  pernilon-
gos;  e)  n.  3.089/2021-  providências  efetivas  e
imediatas para completar as equipes dos Cen-
tros de Atenção Psicossocial – CAPS, em espe-
cial do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil – CAPSIJ que, devido à falta de profissi-
onais  (medicina,  psicologia  e  enfermagem),
não  estaria  devidamente  habilitado  junto  ao
Ministério da Saúde para ser custeado com re-
cursos  federais;  16)  Eunice Maria Mendes/PSB:
a)  n.  3.090/2021-  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto – SAE adote medidas quanto à
recorrente a falta de água na cidade,  desta-
cando que o aquífero Bauru seria considerado
a unidade hidrogeológica mais importante de
Araguari; que seja revisto e atualizado o Plano
Municipal  de  Saneamento  Básico  (com  inser-
ção do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos), elaborado em dois mil e dezesseis, de-
vido as mudanças climáticas; b) n. 3.091/2021-
revisão do Plano Diretor para que seja amplia-
do o perímetro urbano, conforme previsão de
crescimento, promovendo alterações no capí-
tulo IV, art. 51, da Lei Complementar n. 166, de
29 de junho de 2020, que dispõe sobre a revi-
são  do  Plano  Diretor  do  Município;  c)  n.
3.092/2021-  implantação de travessia  elevada
em ambos os lados da Avenida Coronel Belchi-
or de Godoy (Bairro Goiás), em frente ao núme-
ro 212- Supermercado União, e a residência nú-
mero  245;  d)  n.  3.093/2021-  implantação  em
Araguari  do Centro de Valorização da Vida –
CVV,  por  meio  de  profissionais  especializados
da rede municipal ou em parceria público-pri-
vada, a fim de mitigar os casos de ansiedade,
depressão e combate ao suicídio,  atendendo
diariamente,  sob  total  sigilo,  por  telefone,  e-
mail e chat, pessoas que querem e necessitam
conversar;  e)  n.  3.094/2021-  encaminhando
para análise, anteprojeto de lei instituindo a Po-
lítica  Municipal  de Prevenção e  Combate ao
Suicídio  e  de  Valorização  da  Vida;  f)  n.
3.095/2021- encaminhando para análise, ante-
projeto de lei instituindo o Programa Agente Jo-
vem Ambiental; g) n. 3.096/2021- instalação de
academia ao ar livre no canteiro central entre
os números 212 e 587 da Avenida Coronel Bel-
chior de Godoy (Bairro Goiás); h) n. 3.097/2021-

que o Programa de Proteção e Defesa do Con-
sumidor – PROCON realize fiscalização quanto
aos preços de combustíveis nos postos em Ara-
guari, devido ao desabastecimento por causa
do movimento dos caminhoneiros, visando evi-
tar aumentos abusivos; 17) Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
3.101/2021- construção de uma Unidade Básica
de Saúde – UBS na Comunidade de Porto Bar-
reiro (Distrito de Amanhece); 18) Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB: a) n. 3.102/2021- que o cro-
nograma de trabalho de manutenção das es-
tradas rurais seja divulgado com antecedência
para a população; b) n. 3.103/2021- instalação
de  redutor  de  velocidade  na  Rua  Virgílio  de
Melo Franco com a Avenida Joaquim Aníbal;
c)  n.  3.104/2021-  realização  de  limpeza  na
boca de lobo (bueiro) existente na Rua Rodolfo
Paixão,  próximo  ao  Magazine  Luíza;  d)  n.
3.105/2021-  que sejam suspensos  os  cortes  de
água,  devido  à  atual  crise  hídrica;  e)  n.
3.106/2021- que encaminhe a relação e o valor
dos materiais adquiridos pela Superintendência
de Água e Esgoto,  nos últimos seis  meses;  19)
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republica-
nos:  a)  n.  3.108/2021-  que interceda junto  ao
Instituto  Master  de  Ensino  Presidente  Antônio
Carlos – IMEPAC, objetivando que o ônibus Ex-
presso Saúde realize atendimento no Assenta-
mento Um (cem famílias),  ao lado do viaduto
do Bairro  São Sebastião,  ficando estacionado
em frente à Chácara Imperial, que possui con-
dições de dar suporte a equipe do ônibus; b) n.
3.109/2021- instalação de faixa de pedestre no
cruzamento  da  Avenida  Coronel  Belchior  de
Godoy com a Rua Dezenove de Outubro (Bair-
ro  Santa Terezinha),  próximo aos  redutores  de
velocidade  instalados  recentemente;  c)  n.
3.110/2021- contratação de um médico geria-
tra  para  atender  na  Policlínica;  d)  n.
3.111/2021- revitalização e instalação de aca-
demia ao ar livre no terreno localizado ao lado
do número 160 da Rua Joaquim Barbosa; e) n.
3.112/2021- troca da tela de proteção e execu-
ção do serviço de pintura estratigráfica no Via-
duto Maria de Fátima Carneiro Pereira – Negui-
nha, pois a passarela para pedestre não ofere-
ce  segurança;  20)  Marcus  Vinícius  Duarte/Re-
publicanos: a) n. 3.113/2021- que informe se a
Caixa Econômica Federal devolveu o processo
referente a captação de água do Rio Araguari,
e se existe previsão de iniciar a obra; segundo
o proponente, esta seria a solução para o caos
gerado pela falta de água nas residências e as
bombas  estragadas,  inclusive,  possibilitando a
vinda de mais indústrias para Araguari, geran-
do  mais  empregos;  b)  n.  3.114/2021-  constru-
ção de quadra de futsal  na Praça Milton Fer-
nandes  de Melo  (Bairro  Jardim Regina);  c)  n.
3.115/2021- que interceda junto à Companhia
Energética de Minas Gerais – CEMIG, objetivan-
do  a  extensão  de  rede  de  energia  elétrica
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(dois postes, lâmpadas de LED) na Rua Orozim-
bo Medeiros, número 251, no Distrito de Piracaí-
ba; d) n. 3.116/2021- realização de limpeza nas
bocas de lobo (bueiros) existentes na Rua Carla
Martins dos Santos, número 170, no Loteamento
Residencial  Canaã,  pois  os  resíduos  estariam
atrapalhando  o  escoamento  da  água;  e)  n.
3.118/2021- encaminhando para análise, ante-
projeto de lei dispondo sobre a colocação de
placas contendo o resumo biográfico da pes-
soa cujo logradouro foi nomeado, ou justificati-
va para a nomeação; que seja criada a possi-
bilidade de uso e exploração publicitária;  21)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Welling-
ton Resende da Silva/PL: a) n. 3.117/2021- insta-
lação de lâmpadas de LED na Rua Rio de Ja-
neiro (Bairro Amorim); 22) Paulo César Pereira/
DEM:  a)  n.  3.119/2021-  realização  de  estudo
para  mobilizar  o  trânsito  no entorno das Ruas
Coronel José Ferreira Alves, Afonso Pena, Ave-
nida São Paulo e Avenida Batalhão Mauá, em
virtude das várias  reclamações  de que os  se-
máforos não estariam sincronizados, confundin-
do  os  condutores,  levando  a  inúmeras  infra-
ções; b) n. 3.120/2021- providências com rela-
ção ao terreno vago na Rua Maria Abadia Fer-
reira  (Bairro  Independência),  não  cercado  e
sem calçada, causando acúmulo de lixo e des-
carte indevido de material de construção; lem-
brou o proponente, que o Plano de Mobilidade
Urbana-  Lei  n.  5.793,  de  08  de  setembro  de
2016,  traz  a  necessidade de priorizar  políticas
que tornem obrigatório o calçamento nos lotes
e terrenos,  mesmo que ainda não edificados;
c)  n.  3.121/2021-  instalação  de  lâmpadas  de
LED na Rua Pedro Klock, no Conjunto Residenci-
al  Alvorada  (Bairro  Ouro  Verde);  d)  n.
3.122/2021- instalação de lâmpadas de LED na
Rua  Milton  Pedro  (Bairro  Ouro  Verde);  e)  n.
3.124/2021-  aquisição  de  um  ônibus  ou  uma
van para fazer o transporte dos atletas de bas-
quetebol em cadeira de rodas, que participam
de torneios regionais e nacionais, não dispondo
o  Município  de  veículo  adequado;  f)  n.
3.125/2021-  informações  sobre  a  elaboração
do Plano de Saneamento Básico do Município
de Araguari, responsável pelo planejamento e
execução das ações para os setores do sanea-
mento  básico,  distribuição  de  água  potável,
coleta e tratamento de esgoto, drenagem ur-
bana e coleta de resíduos, juntamente com o
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos, Lei Complementar n. 57, de 9 de
junho de 2009, e as normas e legislações ambi-
entais  estabelecidas pelos  órgãos  estaduais  e
federais; g) n. 3.126/2021- que a Coordenado-
ria  Municipal  de  Proteção  e  Defesa  Civil  –
COMPDEC, elabore o Plano Municipal de Con-
tingência de Defesa Civil, que tem como obje-
tivo promover ações de caráter defensivo, con-
templando medidas  preventivas  e  recuperati-
vas (emergenciais e contingenciais) para a se-

gurança, prevenção e contingência de desas-
tres no Município, conforme previsto no art. 37,
II, da Lei Complementar n. 166, de 29 de junho
de 2020, que dispõe sobre a Revisão do Plano
Diretor do Município de Araguari; 23) Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM,  Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta: a) n. 3.123/2021- realização no corrente ano
de campeonato e/ou torneio regional de bas-
quetebol  em cadeira  de  rodas,  dando maior
apoio aos atletas araguarinos; 24) Denise Cristi-
na  Lima de Andrade/PL,  Paulo César  Pereira/
DEM: a)  3.139/2021- encaminhando para análi-
se, anteprojeto de lei dispondo sobre a preser-
vação, cadastramento, monitoramento e recu-
peração das nascentes existentes no Município;
25)  Renato de Almeida/PSC: a)  n.  3.127/2021-
que seja realizada a coleta semanal de lixo e a
instalação de uma lixeira de grande porte na
estrada rural existente nas proximidades do qui-
lômetro onze da Rodovia BR-050,  que atende
os condomínios de chácaras Itamaracá, Pirapi-
tinga, Uirapuru, Povoado de Barreirão, além de
diversos ranchos; b) n. 3.128/2021- reitera pedi-
do  de  manutenção  das  estradas  rurais  de
acesso às localidades denominadas Pau Fura-
do e Patrona; c) n. 3.129/2021- construção de
módulo  esportivo  com  pista  de  skate;  d)  n.
3.130/2021- construção de uma praça esporti-
va com meia quadra de basquete,  na Praça
Antônio Severino Cardoso, no Loteamento Jar-
dim  Interlagos,  atendendo  reivindicação  de
moradores da região que propuseram zelar do
espaço; e) n. 3.131/2021- pavimentação asfálti-
ca da Rua Antônio Batista da Silva (Bairro Vie-
no) e limpeza dos terrenos baldios existentes no
setor; implantação de rota adequada de cole-
ta de lixo não só na mencionada via, mas em
todo o bairro; 26) Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta: a) n. 3.133/2021- troca das lâmpadas quei-
madas na Rua Severino Alves Cardoso (Bairro
Goiás);  b) n. 3.134/2021- realização de opera-
ção tapa-buracos na Rua Severino Alves Car-
doso  (Bairro  Goiás),  especialmente  em  frente
ao número 254; c) n. 3.136/2021- instalação de
lixeiras na Avenida das Palmeiras (Bairro São Se-
bastião) e nos CESACs I, II, III e IV, devido ao re-
torno  dos  campeonatos  de  futebol;  d)  n.
3.137/2021-  troca das  lâmpadas  de LED quei-
madas  na  Praça  Getúlio  Vargas,  próximo  ao
ponto de ônibus do transporte coletivo; 27) Eu-
nice Maria Mendes/PSB, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota: a) n. 3.135/2021- instalação de lixeiras
nas proximidades do Centro Municipal de Edu-
cação Infantil – CMEI Inês Vasconcelos de Pai-
va  Neves  e  da Escola  Estadual  José  Carneiro
da Cunha (Bairro São Sebastião),  assim como
no  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  –
CMEI Maria Barbosa Naves (Bairro Vieno), pois
as lixeiras dos citados estabelecimentos estari-
am  sendo  utilizadas  pelos  moradores  para  o
depósito  do lixo  domiciliar;  28)  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/

PSB,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
3.138/2021- pagamento do adicional de produ-
tividade, aos servidores públicos municipais que
desempenham a função de  coordenador  de
frota (organização do transporte),  lotados nas
Secretarias  Municipais  de Saúde e  de Educa-
ção, ficando de sobreaviso por vinte e quatro
horas,  mesmo  estando  de  folga;  segundo  os
proponentes,  o  pagamento  seria  efetuado
com base nos arts. 85, § 2º, e 86 da Lei Orgâni-
ca  do  Município.  A  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB  e o Vereador  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota solicitaram aos deputados esta-
duais  Doorgal  Gustavo  Sad  Lafayette  de  An-
drada e Raul José de Belém (requerimento n.
3.050/2021), que intercedam junto ao governo
do  Estado  visando  a  destinação  de  recursos
para a duplicação da LMG-748, que liga Ara-
guari  ao  trevo  de  Indianópolis.  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 An-
drade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Renato  de
Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wilian  Marques
Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.
3.098/2021,  contendo  número  regimental  de
assinaturas,  solicitando a dispensa dos interstí-
cios regimentais para discussão e votação do
projeto de lei n. 153/2021. A Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL,  Eunice Maria Mendes/PSB,  e os  Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,  Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo César  Pe-
reira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wili-
an Marques Postigo/PL, apresentaram os reque-
rimentos n.s 3.099/2021 e 3.100/2021, contendo
número regimental de assinaturas, solicitando a
dispensa  dos  interstícios  regimentais  para  dis-
cussão  e  votação  dos  projetos  de  lei  n.
125/2021 e n. 148/2021, respectivamente. O Ve-
reador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  solicitou
ao deputado estadual Raul José de Belém (re-
querimento n. 3.107/2021), a apresentação de
emenda parlamentar  visando a  aquisição de
um veículo para o Grupo Sol de Teatro de Ara-
guari. O Vereador Renato de Almeida/PSC soli-
citou  à  Mesa  da  Câmara  (requerimento  n.
3.132/2021),  que seja disponibilizado plano de
saúde para os servidores da Câmara Municipal,
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sem nenhum custo. O Vereador Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota  apresentou  moção  (n.
81/2021)  de  aplauso  aos  seguintes  servidores
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e
Distritais,  pelos  relevantes  serviços  prestados:
Elindomar  Josino da Silva,  Júlio  Carlos  Ferreira
Gabriel, Michael Júnior da Silva, Samuel Ramos
Francisco e Wesley da Silva Santana (auxiliares
de  serviços);  Pedro  Santana (servente  de pe-
dreiro); Rogério Gilberto Ferreira Gabriel e Salé-
zio  Alves  Modesto (serviços  gerais);  José Almir
Moreira  Júnior  (cantineiro).  O Vereador  Wilian
Marques Postigo/PL fez a retirada do projeto de
lei n. 139/2021, que “Modifica a denominação
da Rua “E”, localizada no Loteamento Jardim
Botânico,  para  Rua  Antônio  Vieira  Carneiro”,
reapresentando a matéria por meio do projeto
de lei n. 158/2021, que “Modifica a denomina-
ção da Rua “E”, localizada no Loteamento Jar-
dim Jockey I,  para Rua Antônio Vieira Carnei-
ro.” O Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC
apresentou  o  projeto  de  lei  n.  159/2021,  que
“Modifica a denominação da Área Verde Dois,
localizada  no  Residencial  Jardim  Milani,  para
Praça Hamilton Martins de Moura.” A Vereado-
ra Débora de Sousa Dau/PSC apresentou o pro-
jeto de lei n. 160/2021, que “Declara de utilida-
de  pública  a  Associação  Esperança  Animal
Araguari”  –  com apoio  da  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL. A Vereadora Euni-
ce Maria Mendes/PSB fez a retirada do projeto
de lei n. 4/2021, que “Institui a Política Municipal
de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Va-
lorização da Vida,  e dá outras  providências”;
na sequência, apresentou os seguintes projetos:
a)  de  lei  n.  161/2021,  que “Altera  a  redação
dos §§ 1º e 2º da Lei n. 6.165, de 11 de abril de
2019, que “Define, normatiza e regulamenta os
benefícios  eventuais,  no  âmbito  do  Município
de Araguari, em substituição à Lei n. 4.377, de
12 de dezembro de 2007, alterada pelas Leis de
n. 5.118, de 8 de fevereiro de 2013, n. 5.198, de
16 de junho de 2013, n. 5.276, de 4 de novem-
bro  de  2013,  e  n.  6.131,  de  4,  de  janeiro  de
2018, dando outras providências”” – com apoio
da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC e do
Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos;
b) de lei complementar n. 12/2021, que “Acres-
centa o inciso I ao art. 122 e altera a redação
do inciso III do art. 127, da Lei Complementar n.
116, de 23 de julho de 2015, que “Institui o Códi-
go  de  Saúde do Município  de  Araguari”.”  As
Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  e
Eunice Maria Mendes/PSB apresentaram o pro-
jeto de resolução n.  7/2021,  que “Acrescenta
parágrafo único ao art.  99 da Resolução n. 7,
de 9 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre o
Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de
Araguari  –  Estado de Minas Gerais”,  dispondo
sobre a participação de um intérprete de libras
nas sessões da Câmara” – com apoio da Vere-
adora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  e

dos Vereadores Paulo César Pereira/DEM, Wili-
an Marques Postigo/PL. A Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB  apresentou  o projeto  de
decreto legislativo n. 63/2021, que “Concede o
Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Ex-
celentíssimo  Doutor  Michel  Correia  Viana.”  A
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL
apresentou o projeto de decreto legislativo n.
64/2021,  que  “Concede o  Diploma  de  Honra
ao  Mérito  ao  Excelentíssimo  Aguimar  Ferreira
Pacheco.”  A  Mesa  da  Câmara  apresentou
emenda  número  um  (1)  ao  projeto  de  lei  n.
154/2021(pagamento  de  auxílio-alimentação
para os servidores efetivos da Câmara Munici-
pal  de  Araguari),  dando  a  seguinte  redação
do art.  1º:  “Os  servidores  efetivos,  comissiona-
dos  e  vereadores  da  Câmara  Municipal  de
Araguari, Estado de Minas Gerais, enquanto em
atividade, terão direito ao recebimento de au-
xílio alimentação de natureza jurídica indeniza-
tória,  que  poderá  ser  pago  em  pecúnia  ou
através  de  cartão  apropriado  recarregável
mensalmente.”  Os  requerimentos  n.s  3.098,
3.099 e 3.100/2021, foram aprovados por doze
votos. VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-
inscritos os Vereadores Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade,  Clayton Francisco Brazão/
PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republi-
canos, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, que dispensaram o uso da pa-
lavra  como  medida  de  prevenção  contra  a
Covid-19. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responde-
ram a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade,  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/Re-
publicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota, Wellington Resende da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- En-
contravam-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. 111/2021, de autoria do Vereador Pau-
lo  César  Pereira/DEM,  foram  aprovados  por
quinze votos:  a) pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação,  Política  Urbana  e  Rural;  b)  substitutivo
ao projeto de lei  n.  111/2021 e o parecer  da

Comissão Permanente de Redação que, após
efetuar  as  necessárias  correções  quanto  aos
aspectos gramatical e lógico, registrou a ínte-
gra  do  texto  final  no  parecer  e  transformou
esse na Proposição de Lei  n. 88, de 14 de se-
tembro  de  2021,  que  “Modifica  a  denomina-
ção da Área Verde Dois, localizada no Lotea-
mento  Parque  dos  Verdes,  Bairro  Parque  dos
Verdes, para Praça Vereador Sebastião Cardo-
so de Farias.” Em votação o substitutivo ao pro-
jeto de lei n. 112/2021, de autoria do Vereador
Paulo César Pereira/DEM, foram aprovados por
quinze votos:  a) pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação,  Política  Urbana  e  Rural;  b)  substitutivo
ao projeto de lei  n.  112/2021 e  o parecer  da
Comissão Permanente de Redação que, após
efetuar  as  necessárias  correções  quanto  aos
aspectos gramatical e lógico, registrou a ínte-
gra  do  texto  final  no  parecer  e  transformou
esse na Proposição de Lei  n. 89, de 14 de se-
tembro  de  2021,  que  “Modifica  a  denomina-
ção da Área Verde Um,  localizada no Lotea-
mento  Parque  dos  Verdes,  Bairro  Parque  dos
Verdes,  para Praça Luiz  Antônio  Lieggio.”  Nos
termos do inciso II, do § 2º, do art. 202, do Regi-
mento  Interno,  ficou  prejudicada  a  discussão
do texto original dos projetos de lei n.s 111/2021
e 112/2021, em virtude da aprovação dos subs-
titutivos.  Em votação o projeto de decreto le-
gislativo  n.  57/2021,  de  autoria  da Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  dos  Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL, foram aprovados por quinze
votos:  a)  pareceres  da Comissão Permanente
de Legislação e Justiça e da Comissão Especi-
al; b) projeto de decreto legislativo n. 57/2021 e
o parecer da Comissão Permanente de Reda-
ção, efetuando as necessárias correções quan-
to aos aspectos gramatical e lógico, sendo que
referido  projeto,  promulgado  pelo  presidente
da Câmara, foi convertido no Decreto Legislati-
vo n.  1.125,  de 14  de setembro de 2021,  que
“Concede  o  Título  de  Cidadão  Honorário  de
Araguari ao Excelentíssimo Senhor Doutor Wes-
ley Marcos Lucas de Mendonça.” No parecer
da Comissão Permanente de Redação, as Ve-
readoras Débora de Sousa Dau/PSC e Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB assinaram em substitui-
ção aos Vereadores Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos e Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL (proponentes). Em votação a proposta
de  Emenda  à  Lei  Orgânica  do  Município  n.
94/2021, em primeiro turno, de autoria dos Ve-
readores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  e
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, foram apro-
vados por quinze votos: a) pareceres da Comis-
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são Permanente de Legislação e Justiça e da
Comissão  Especial,  favoráveis  à  matéria;  b)
proposta de Emenda à Lei Orgânica do Municí-
pio de Araguari/MG 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”,  bem
como o parecer da Comissão Permanente de
Redação,  contendo  a  íntegra  do  texto  final,
após efetuar as necessárias  correções quanto
aos aspectos gramatical e lógico. No parecer
da Comissão Permanente de Redação, as Ve-
readoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,   Eunice
Maria Mendes/PSB e o Vereador Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB,  assinaram  respectivamente
em substituição aos Vereadores Leonardo Ro-
drigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota e Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL  (proponentes).  Em votação o projeto
de lei complementar n. 10/2021, 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, Po-
lítica Urbana e Rural,  de Finanças, Orçamento
e  Tomada  de  Contas,  de  Meio  Ambiente;  b)
projeto de lei complementar n. 10/2021 e o pa-
recer  da  Comissão  Permanente  de  Redação
que,  após  efetuar  as  necessárias  correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, regis-
trou a íntegra do texto final no parecer e trans-
formou esse na Proposição de Lei Complemen-
tar n. 9, de 14 de setembro de 2021, que “Alte-
ra a Lei Complementar n. 38, de 17 de outubro
de  2005,  que  “Dispõe  sobre  os  bens  públicos
municipais e dá outras providências”, e autori-
za a alienação remunerada, por venda, medi-
ante  licitação  na  modalidade  de  leilão,  dos
bens imóveis que menciona, dando outras pro-
vidências.”  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
125/2021, de autoria do Executivo, foram apro-
vados por quinze votos:  a) pareceres das Co-
missões  Permanentes  de Legislação e  Justiça,
da  Juventude,  Direitos  Humanos  e  Igualdade
Racial, ao projeto e emendas; b) emendas nú-
meros um (1) e dois (2), de autoria da Vereado-
ra Denise Cristina Lima de Andrade/PL; c) proje-
to de lei n. 125/2021 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 Proposi-
ção de Lei n. 90, de 14 de setembro de 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”.” Em votação o projeto de lei n.
148/2021, de autoria do Executivo, foram apro-
vados por quinze votos:  a) pareceres das Co-
missões  Permanentes  de Legislação e  Justiça,
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
de Esporte, Lazer e Turismo; b) projeto de lei n.

148/2021 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 pa-
recer e transformou esse na Proposição de Lei
n. 91, de 14 de setembro de 2021, que “Dispõe
sobre  incentivo  financeiro  eventual  a  atletas
amadores, promove alterações na Lei n. 5.537,
de 28 de abril de 2015, que “Institui o Programa
Bolsa Atleta,  dando outras  providências”.”  Em
votação o projeto de lei n. 153/2021, de autoria
do Executivo, foram aprovados por quinze vo-
tos:  a)  pareceres  das  Comissões  Permanentes
de Legislação e  Justiça,  de Serviços  Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Po-
lítica Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento
e  Tomada  de  Contas;  b)  projeto  de  lei  n.
153/2021 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 pa-
recer e transformou esse na Proposição de Lei
n. 92, de 14 de setembro de 2021, que “Autori -
za o Poder Executivo realizar parcelamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e ta-
xas de serviços urbanos referentes ao exercício
de  2021,  dando outras  providências.”  IX-  DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTE-
RIOR- Foi aprovada sem restrições, por quatorze
votos (ausente do plenário o Vereador Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade), a ata da sessão
ordinária da Câmara, realizada no dia oito de
setembro de dois mil e vinte e um. X- DISCUS-
SÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram
aprovados, por quinze votos: a) requerimentos
n.s 3.036, 3.037, 3.039, 3.040, 3.041, 3.042 (exce-
to o pedido de salas  de velório,  já  formulado
por meio do requerimento n. 2.577/2021), 3.043,
3.044, 3.046, 3.047, 3.048, 3.049, 3.050 (exceto o
encaminhamento do pedido ao deputado es-
tadual  Raul  José  de  Belém,  já  formulado  por
meio  do  requerimento  n.  2.860/2021),  3.051,
3.052,  3.053  (exceto  o  pedido  referente  ao
pneumologista e neurologista, já formulado por
meio dos requerimentos n.s 1.041 e 1.631/2021),
3.054, 3.055, 3.056, 3.057, 3.058 (exceto os pedi-
dos de capina nas Avenidas Minas Gerais, Co-
ronel Belchior de Godoy e Brasil, já formulados
por  meio  dos  requerimentos  n.s  655,  1.002,
1.209/2021, e de varrição na Avenida Porto Ale-
gre, já formulado por meio do requerimento n.
752/2021), 3.059, 3.060, 3.061, 3.062, 3.063, 3.064,
3.065,  3.066,  3.067,  3.068,  3.069,  3.070,  3.071,
3.072,  3.073,  3.074,  3.075,  3.076,  3.078,  3.079,
3.080, 3.081, 3.082 (exceto o pedido referente a
Delegacia da Mulher, já formulado por meio do
requerimento n. 2.587/2021), 3.083, 3.084, 3.085,
3.086, 3.087 (exceto o pedido referente ao va-
zamento de água na cidade, já formulado por
meio  do  requerimento  n.  82/2021-  especificar
locais),  3.088,  3.089,  3.090,  3.091,  3.093,  3.094,
3.095,  3.096,  3.097,  3.101,  3.102,  3.104,  3.105,

3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, 3.112 (exceto o
pedido sobre a tela de proteção, já formulado
por meio do requerimento n. 933/2021),  3.113,
3.115,  3.116,  3.117,  3.118,  3.119,  3.121,  3.122,
3.123, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.128 (exceto o
pedido sobre a região da Patrona, já formula-
do por meio do requerimento n. 15/2021), 3.130,
3.131,  3.132,  3.133,  3.134,  3.135,  3.136,  3.137,
3.138,  3.139/2021;  b)  moção  de  aplauso  n.
81/2021. Não foram apreciados os requerimen-
tos  n.s  3.038,  3.045,  3.077,  3.092,  3.103,  3.111,
3.114,  3.120,  3.129/2021,  pois os  pedidos cons-
tantes destes já foram formulados por meio dos
requerimentos n.s 1.810, 790/1.629, 2.095, 1.845,
2.288,  449/694,  552,  1.747,  89/1.331/2.276/2021,
respectivamente. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da
próxima  sessão,  extraordinária,  os  projetos  de
lei  n.s  155/2021  e  156/2021.  XII-  CHAMADA FI-
NAL- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coe-
lho  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 Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Cos-
ta  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim Vieira/
PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Welling-
ton Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL; ausente na sessão o Vereador Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade. O horário de
duração da presente sessão foi prorrogado no
decorrer  desta,  por  duas horas,  após aprova-
ção do plenário. O presidente Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a
presença  de  todos,  convocou  os  vereadores
para a próxima sessão da Câmara,  extraordi-
nária, a realizar-se às oito horas e trinta minutos
do dia dezessete de setembro do corrente; e,
às treze horas e trinta minutos, declarou encer-
rada a sessão. Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, em 14 de setembro de
2021.  Ata aprovada sem restrições, por quinze
votos. Sala das sessões, em 21 de setembro de
2021.   Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos-  presidente;   Vereador  Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.
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