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LEI N. 6.476, de 20 de dezembro de 2021.

“Estima a receita e fixa a despesa do orça-
mento  fiscal  do  Município  de  Araguari  para  o
exercício financeiro de 2022.”

O Presidente da Câmara Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, considerando a re-
jeição do veto parcial pelo Plenário, em 1º de fe-
vereiro de 2022, e nos termos do § 7º, do artigo 54,
da Lei  Orgânica do Município,  promulga os se-
guintes dispositivos integrantes do “Anexo XXIV –
Emendas LOA-2022”, da Lei n. 6.476, de 20 de de-
zembro de 2021, que “Estima a receita e fixa a
despesa  do  orçamento  fiscal  do  Município  de
Araguari para o exercício financeiro de 2022”:

“...
Emenda 007-II  - R$75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) - compra de medicamentos e ração para
equinos, felinos e caninos, através do Canil Muni-
cipal,  para  distribuição aos  protetores  indepen-
dentes e associações devidamente cadastradas
para o recebimento. 
...
Emenda 007-III-  R$75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) - adequações no Canil Municipal, incluindo
construção de novas baias e reforma do mesmo. 
...
Emenda 033 - R$170.000,00 (cento e setenta mil
reais) para adequações no Canil Municipal, inclu-
indo a construção de novas baias e reforma do
mesmo. 
...
Emenda 038 - Destinar R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais) - para construção de praça na Rua das
Perobas, Bairro São Sebastião, ao lado da Escola
Estadual José Carneiro da Cunha. 
...
Emenda 039 - Destinar R$10.000,00 (dez mil reais) -
concessão de subvenção a Associação Araguá
Futebol  Clube,  para  manter  projeto  voltado  a
prática do futsal nos campeonatos municipais, es-
taduais  e  nacionais,  com  as  categorias  Sub9,
Sub11, Sub13, Sub15 e Sub17, da Federação Mi-
neira de Futsal – FMFS. 
...
Emenda 036 - R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
para contribuição: 
I- R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Sindicato
dos Produtores Rurais de Araguari; 
II-  R$500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  a Associa-
ção dos Cafeicultores de Araguari – ACA.” 

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de
Minas Gerais, em 7 de fevereiro de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N. 1.163, de 1º de fevereiro
de 2022.

“Concede o Título de Cidadã Honorária de
Araguari  a Excelentíssima Senhora ROSANA FER-
REIRA LIMA NOBRE.”

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

Art.  1º  Fica concedido o “Título de Cidadã
Honorária de Araguari” a Excelentíssima Senhora
ROSANA FERREIRA LIMA NOBRE, pelos relevantes
serviços prestados ao Município.  

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

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

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de
Minas Gerais, em 1º de fevereiro de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, RE-
ALIZADA NO DIA DEZOITO DE JANEIRO DE DOIS MIL
E VINTE E DOIS. A Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente
no dia dezoito de janeiro de dois  mil  e vinte e
dois, terça-feira, às oito horas, em sua sede pró-
pria, situada na Rua Coronel José Ferreira Alves,
número 758, nesta cidade. O presidente da Câ-
mara,  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  solicitou a segunda-secretá-
ria que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMA-
DA- Responderam os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/
PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC -
segunda-secretária, Eunice Maria Mendes/PSB, e
os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos - presidente, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota -vice-presidente, Sebas-
tião Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wilian Marques Postigo/
PL. Então o presidente, invocando a proteção de
Deus e em nome do povo araguarino, declarou
aberta a sessão e, após a execução dos Hinos
Nacional  e  do  Município,  solicitou  a  segunda-
secretária que fizesse a leitura da ata da sessão
anterior e das correspondências recebidas. II- LEI-
TURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata
da sessão extraordinária da Câmara, realizada no
dia treze de janeiro de dois mil e vinte e dois. III-

LEITURA  DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-
Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.
78/2022, encaminhando o projeto de lei comple-
mentar n. 1/2022, que “Acrescenta o § 4º ao art.
23, da Lei Complementar n. 038, de 17 de outubro
de 2005, que “Dispõe sobre os bens públicos mu-
nicipais e dá outras providências”; b) 80/2022, en-
caminhando e solicitando urgência na aprecia-
ção do projeto de lei n. 5/2022, que “Autoriza o
Município de Araguari a desafetar as áreas que
especifica, para fins de permuta em área destina-
da à construção do novo centro administrativo
do Município de Araguari (paço municipal), e da
nova  sede  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
dando  outras  providências.”  As  representações
partidárias na Câmara encaminharam ofícios in-
dicando, para a presente sessão legislativa, as se-
guintes lideranças: a) Vereador Clayton Francisco
Brazão- líder do Partido Social Cristão/PSC, Verea-
dor Renato de Almeida- vice-líder; b) Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado- líder do Partido Socia-
lista Brasileiro/PSB, Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues - vice-líder; c) Vereador Wilian Marques Posti-
go –  líder  do Partido Liberal,  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade – vice-líder; d) Vereador
Cláudio Coelho Pereira - líder do Solidariedade,
Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior  –  vice-
líder; d) Vereador Marcus Vinícius Duarte - líder do
Republicanos,  Vereador  Leonardo Rodrigues da
Silva Neto – vice-líder; e) Vereador Waltemir Rodri-
gues Neves – líder do Patriota, Vereador Rodrigo
Costa Ferreira – vice-líder; f) Vereador Paulo César
Pereira- líder do Democratas; f) Vereador Sebasti-
ão Joaquim Vieira - líder do Partido Social Liberal/
PSL. Ofício enviado pela Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, justificando sua ausência nas
sessões ordinárias da Câmara, que serão realiza-
das nos dias dezoito e vinte e cinco de janeiro do
corrente ano. Então, foi comunicado ao plenário
que  a  Mesa  da  Câmara,  por  maioria  de  seus
membros, e, para os fins do disposto no inciso X,
do art. 44, da Resolução n. 99, de 17 de dezem-
bro  de  2021  -  Regimento  Interno  da  Câmara,
combinado com o § 1º, do art. 1º, da Lei n. 5.806,
de 29 de setembro de 2016, acatou as justificati-
vas e deferiu os pedidos, considerando que a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB apresen-
tou atestado firmado pela doutora Larissa Apare-
cida Melo (CRM-MG 63.817). IV- APRESENTAÇÃO
SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores
a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio dos requerimentos: 1) Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade:  a)  n.  1/2022-  implantação de
um terminal de ônibus no Mercado Municipal, nos
moldes do terminal que será implantado na Pra-
ça Getúlio Vargas; b) n. 2/2022- instalação de ra-
dar  como medida redutora  de velocidade nas
Avenidas Mato Grosso, Minas Gerais, Theodoreto
Veloso de Carvalho, Coronel Belchior de Godoi,
Brasil, bem como na Rua João Rodrigues da Cu-
nha; c) n. 3/2022- plantio de mudas de ipê na ex-
tensão da Avenida das Codornas, Bairro dos Bos-
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ques; d) n. 4/2022- aplicação de raspa asfáltica
nos pontos críticos das estradas rurais do Municí-
pio,  como Serra do Trinta e Oito,  Patrona,  Bom
Jardim, Campo Redondo, Santa Maria, Fundão,
Capim Branco, Ponte Preta, Alto São João, Santa
Maria, Jacuba, Água Clara, Florestina, Porto Bar-
reiro,  Barracão,  Taquaral  e  Macaúba;  e)  n.
5/2022-  execução dos serviços de manutenção
nas  estradas  rurais  das  regiões  do Bom Jardim,
Campo Redondo, Florestina, Água Clara, Barrei-
rão, Jacuba, Taquaral, Santa Maria, Patrona, e es-
trada Joaquim Alves de Resende, que liga o Distri-
to de Amanhece ao Povoado de Ararapira; se-
gundo o proponente, as más condições das es-
tradas rurais impactam diretamente nas ativida-
des econômicas desenvolvidas pelos agricultores;
f)  n.  6/2022-  instalação de piscinas  nas  escolas
municipais, cercadas com muretas e alambrados,
vestiários  feminino  e  masculino,  especialmente
nos Centros Educacionais Municipais - CEM Reali-
no Elias Carrijo (Distrito de Amanhece), Justino Ro-
drigues da Cunha (zona rural da Água Clara), Te-
nente-Coronel Vilagran Cabrita, Professor Herme-
negildo  Marques  Veloso,  Rosângela  de  Fátima
Cardoso Rodrigues; g) n. 7/2022-desenvolvimento
de projeto de drenagem no Bairro Independên-
cia,  na  Rua Ponte  Terra,  Bairro  Santiago,  Bairro
Maria Eugênia e no Loteamento Portal de Fátima I
e II, pois os bolsões existentes não evitam os ala-
gamentos;  h)  n.  8/2022-  construção  de  novas
pontes sobre os Córregos Barreirão (zona rural de
Florestina),  Estiva  (zona rural  do  Bom Jardim)  e
Vargem Grande (região da Patrona); i) n. 9/2022-
construção de ginásio de esportes no Centro Edu-
cacional Municipal Ozório Vieira Carrijo, na comu-
nidade rural do Barracão; j) n. 10/2022- implanta-
ção da sinalização vertical e horizontal denomi-
nada “linha verde”, visando direcionar o tráfego
de veículos que necessitam atravessar a cidade
para acessar  municípios  e estados  vizinhos,  evi-
tando o intenso fluxo de veículos; k) n. 11/2022- re-
forma  e  revitalização  da  Praça  Getúlio  Vargas
(palco, calçamento, bancos, banheiros, etc.); l) n.
12/2022- que encaminhe projetos de lei  conce-
dendo descontos de juros e multa aos devedores
da  Fazenda  Pública  do  Município,  inscritos  em
dívida ativa, e para pagamento a vista do IPTU/
2022; m) n. 13/2022- recapeamento da Avenida
Calimério Pereira de Ávila (Bairro Miranda), no tre-
cho compreendido entre o Parque de Exposição
e a pista de pump track; construção de ciclovia
na citada avenida; n) n. 14/2022- implantação de
ciclofaixa/ciclovia/faixa para ciclistas  e de pista
de caminhada nas avenidas de Araguari, especi-
almente nas mais movimentadas, como Avenidas
Minas Gerais, Mato Grosso, Theodoreto Veloso de
Carvalho, Brasil, Batalhão Mauá, Coronel Belchior
de Godoi, Calimério Pereira de Ávila, Coronel The-
odolino Pereira Araújo, Bahia, Senador Melo Via-
na, das Codornas, Porto Alegre, Comissão Crulls,
Vereador Geraldo Teodoro, São Paulo, etc.; o) n.
15/2022-  instalação  de  cobertura  no  canteiro

central da Avenida Theodoreto Veloso de Carva-
lho, em frente ao setor de descarga do Frigorífico
Mataboi,  garantindo  conforto  e  bem-estar  aos
caminhoneiros que aguardam no local, expostos
a sol e chuva, para efetuarem a carga e descar-
ga; p) n. 16/2022- finalização da reforma no Giná-
sio  Poliesportivo  General  Mário  Brum  Negreiros,
pois algumas áreas, como parte elétrica, telhado,
vestiários, entre outras, ainda necessitam de me-
lhorias;  q) n. 17/2022- plantio de árvores floridas
por toda a extensão da Avenida Mato Grosso; r)
n. 18/2022- reforma dos parques infantis (parqui-
nhos) localizados no Distrito de Florestina e no Po-
voado do Campo Redondo; s) n. 19/2022- realiza-
da a limpeza nos bolsões do Município, que estari-
am tomados por mato e resíduos, impedindo que
atendam a destinação final; t) n. 20/2022- revitali-
zação da Praça Prefeito Elmiro Barbosa, implan-
tando melhorias, como reativação da fonte, re-
forma  no  calçamento,  bancos,  brinquedos  do
parquinho, pintura e instalação de academia ao
ar livre; u) n. 21/2022- instalação de postes de ilu-
minação pública nos canteiros centrais das aveni-
das  de  Araguari;  v)  n.  22/2022-  construção  de
quadra de peteca no Bairro São Sebastião, e na
Praça Nilton Antônio Mendonça, no Residencial
Bela Suíça I, Bairro Brasília; w) n. 23/2022- constru-
ção de quadra de futsal no Povoado do Campo
Redondo; x) n. 24/2022- construção de pista de
atletismo no Centro de Apoio Comunitário - CE-
SAC I - Nestor Scagliarini, possibilitando a prática
de vários segmentos da corrida e dando suporte
para os amadores do esporte; y) n. 25/2022- aber-
tura de novas turmas e horários de aula de nata-
ção no Araguari Tênis Clube – ATC, ampliando o
número de vagas para atender a demanda; z) n.
26/2022- construção de quadra de areia na Pra-
ça Presidente Juscelino Kubitschek (Bairro Brasília);
a.a) n. 27/2022- construção de arena multiuso co-
munitária (quadras, piscinas...), juntamente com a
construção de um Centro de Apoio Comunitário -
CESAC, na área institucional  localizada na Rua
José  Monteiro  de  Araújo  (Bairro  Vieno);  a.b)  n.
28/2022- recapeamento das Ruas Coronel Filadel-
fo de Lima (Bairro do Rosário), Avenida Jardim Bo-
tânico  (Bairro  Gutierrez),  Rua  Cláudio  Manoel
(Bairro  Santa  Terezinha)  e  Rua  Coronel  Lindolfo
Rodrigues da Cunha (Centro); 2) Clayton Francis-
co Brazão/PSC: a) n. 29/2022- implantação de ci-
clovia  nas  Avenidas  Nossa  Senhora  da  Penha
(Bairro Novo Horizonte), Porto Alegre (Bairro Mile-
nium), das Madeiras (Bairro São Sebastião), e con-
tinuação das obras de construção de meio-fio e
asfaltamento da Rua Bela Vista e da Avenida das
Codornas, até a BR-050; b) n. 30/2022- disponibili-
zação gratuita de teste de Covid-19, para a po-
pulação; c) n. 31/2022- doação de terrenos para
as  Associações  de Moradores  dos  Bairros  Novo
Horizonte e Sewa, dos Residenciais Portal de Fáti-
ma e dos Ipês I, II, bem como dos Distritos de Pira-
caiba e de Amanhece; d) n. 32/2022- construção
de Centro Educacional Municipal – CEM no Bairro

Vieno e nos Residenciais Bela Suíça I, II, III, e Portal
dos Ipês I, II; e) n. 33/2022- realização de opera-
ção  tapa-buracos  nos  Bairros  Novo  Horizonte,
Amorim,  dos  Bosques,  Santa  Helena,  Gutierrez,
Ouro  Verde,  Paraíso,  Miranda,  São  Sebastião,
Centro, nos Residenciais Portal dos Ipês I e II, Portal
de Fátima I e II, Bela Suíça I, II e III, nos Distritos de
Amanhece e de Piracaíba; f) n. 34/2022- elabora-
ção de  projeto  de  drenagem pluvial  no  Bairro
Novo Horizonte, especialmente na Avenida Nossa
Senhora da Penha esquina com BR0-50, nas Ruas
Saturno, Lourdes Rodrigues da Cunha, João Velo-
so Naves esquina com a Rua João Pio Teixeira,
Antônio Pio Teixeira; no Bairro Milenium, em espe-
cial na Rua Ademar dos Reis e na Avenida Porto
Alegre; no Bairro Amorim, especialmente nas Ruas
Waldemar Gomes Duarte e Padre Nicácio; g) n.
35/2022- asfaltamento das Ruas Antimônio e Ven-
tania (entre a Rua Brasília e a LMG-748), da Rua
Satélite (até a LMG-748), das Ruas Campo Belo,
Guarani,  São  Salvador,  Rio  de Janeiro  (entre  a
Rua Saturno e BR-050), da Avenida Nossa Senhora
da Penha (entre as Ruas Ivani da Silva Santos e
Aparecida), das Ruas Guanabara e Ivani da Silva
Santos, e dos Bairros Sewa, Vieno e São Sebastião;
h) n. 36/2022- instalação de lâmpadas de LED na
Avenida Nossa Senhora da Penha e nas Ruas Sa-
turno, Rio de Janeiro, Brasília,  Satélite, Ventania,
Antimônio,  Guanabara,  Aparecida,  Padre  Nilo,
Geraldo Nonato, Olímpio Teixeira, Hélio Francisco,
Hélio  Francisco  Tibúrcio,  José  Lázaro  Henrique,
João Veloso Naves, Elvira Cascão, Antônio Pio Tei-
xeira, João Pio Teixeira, Benedito Mundim, Hugo
Accioly,  Lourdes  Rodrigues  da  Cunha,  Tambu,
Trindade, Maria Cândida de Jesus, Bandeirantes,
Aparecida Alamy, Joaquim Alves Rodrigues, Cali-
mério Borges, Angico, Antônio Netinho, Ernestina
Francisca dos Santos Silva, Maria Divina Marques,
Elionaldo Fernandes, Wanda Pires Carvalho, Val-
dezir Antônio Lourenço, Carla Martins dos Santos,
Antônio Ferreira, Carlos Antônio de Sousa Mala-
quias, Airton Donizete Montina, Adalberto Siquei-
ra,  Groselha,  João  Gilberto  da  Motta,  Matilde
Debs  Diniz,  Rui  de Paiva Lima,  Cinco,  Seis,  Três,
Avenida Pércio Perfeito, Travessa Rio de Janeiro; i)
n.  37/2022-  construção  de  viaduto  na  Avenida
Bahia  cruzamento  com  as  Avenidas  Batalhão
Mauá e Coronel Theodolino Pereira de Araújo; j)
n. 38/2022- instalação de farmácia e implantação
do  atendimento  no  Horário  do  Trabalhador  na
Unidade Básica de Saúde da Família  do  Bairro
Novo Horizonte; construção no Bairro Novo Hori-
zonte de Unidade de Recebimento de Pequenos
Volumes - URPV e de Centro de Referência da As-
sistência Social – CRAS; k) n. 39/2022-extensão de
postes de energia elétrica nas Ruas Rio de Janeiro
(entre as Ruas Saturno e a BR-050) e Guarani, na
Avenida Nossa Senhora da Penha com Rua Ivani
da  Silva  Santos,  nas  Ruas  Guanabara,  Campo
Belo, São Salvador, Ivani da Silva Santos; instala-
ção de poste de energia elétrica nas Ruas Joa-
quim Alves Rodrigues (esquina com Rua Angico),
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Hélio Francisco, Antônio Pio Teixeira, João Pio Tei-
xeira, Lourdes Rodrigues da Cunha (esquina com
a Rua Otacílio Pinto de Oliveira), José de Oliveira
Ribeiro,  Novo Horizonte,  Avenida das  Madeiras,
no Bairro São Sebastião; l) n. 40/2022- construção
de quadra de areia dentro do campo do Centro
de Apoio Comunitário- CESAC IV - Jornalista Mário
Nunes; construção de quadra de areia, passarela,
parque infantil, bebedouros e banheiros na Praça
Deniziele Borges Donizete Costa e na Praça Maria
Abadia Lopes Virgínio, designando zelador para
cuidar das referidas áreas; m) n. 41/2022- instala-
ção de redutores de velocidade na Avenida Nos-
sa Senhora da Penha, nas Ruas Otacílio Pinto de
Oliveira (próximo ao Supermercado Novo Horizon-
te),  Tambu,  Geraldo  Nonato,  Hélio  Francisco,
Olímpio Teixeira; transferência de local do redutor
de  velocidade existente  na  Rua  Lourdes  Rodri-
gues da Cunha; instalação de redutores de velo-
cidade na Avenida das Madeiras (Bairro São Se-
bastião), Rua dos Jequitibás (esquina com a Rua
dos Pinheiros - Igreja Assembleia de Deus), e na
Rua Raimundo Joel,  próximo a Escola Militar no
Bairro Milenium; n) n. 42/2022- instalação de pla-
cas  identificando  o  nome  das  ruas  nos  Bairros
Novo Horizonte, de Fátima, Ouro Verde, Parque
dos Verdes, Milenium, Amorim, dos Bosques, Cen-
tro, Rosário, Jardim Regina, Maria Eugênia, Brasília,
dos Industriários, Goiás, Gutierrez, e Loteamentos
Residenciais Jardim Interlagos, Portal dos Ipês I e II,
Bela Suíça I, II e III, Portal de Fátima I e II; plantio de
grama e reforço do meio-fio no canteiro da Ave-
nida Nossa Senhora da Penha (Bairro Novo Hori-
zonte); o) n. 43/2022- instalação na Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, nas Unidades Básicas
de Saúde e de Saúde da Família – UBS/UBSF, Poli-
clínica, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS,
Hospital de Campanha, Secretaria de Saúde, de
placa contendo os seguintes dizeres: “Você é um
Funcionário pago com o dinheiro público. Trate
bem as pessoas. Se não for pra atender bem as
pessoas não venha trabalhar ou peça demissão.
Ninguém procura atendimento nos SUS para pas-
sear, com certeza tem alguma necessidade”; re-
abertura do Hospital Municipal de Araguari; que
seja estendido até as vinte e duas horas o horário
que os médicos atendem nas Unidades Básicas
de Saúde Básica e de Saúde da Família – UBS/
UBSF e na Policlínica, visando desafogar o atendi-
mento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
que seja criado um aplicativo para  as  pessoas
acompanharem a ficha de atendimento na Uni-
dade de Pronto Atendimento - UPA, na Policlínica
e nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da
Família,  informando  os  médicos  que  prestam
atendimento e a quantidade de pessoas na fila
de espera; 3)  Débora de Sousa Dau/PSC: a) n.
44/2022- que sejam tomadas providências definiti-
vas a respeito do descarte ilegal de lixo na Rua
Goiás,  Bairro  Independência,  instalando  cerca,
placas de advertência, com fiscalização e cons-
cientização da população); que seja criado pro-

jeto de revitalização, com construção de praça,
plantio de árvores, academia ao ar livre e parque
infantil,  melhorias  na  infraestrutura,  como  pavi-
mentação, placas de sinalização, lixeiras e ilumi-
nação apropriada; b) n. 45/2022- doação de ter-
reno para a construção da sede da Associação
Esperança Animal  Araguari,  possibilitando o de-
sempenho de sua função em parceria com o Mu-
nicípio,  minimizando os  casos  de maus-tratos  e
abandono  de  animais,  também  realizando  um
trabalho de equoterapia para as pessoas e crian-
ças  que  necessitam  desse  atendimento;  c)  n.
46/2022-  limpeza  do  terreno  localizado  na  Rua
Coronel José Ferreira Alves, número 980 – Centro
(mato muito alto, com entulhos e lixo); segundo a
proponente, existe uma galeria pluvial passando
no quintal  da residência,  que constitui  servidão
municipal, ficando a água parada; d) n. 47/2022-
prorrogação do prazo de fiscalização e renova-
ção do alvará de funcionamento, pela Vigilância
Sanitária, dos estabelecimentos comerciais  para
o segundo semestre, devido à pandemia, inclusi-
ve com o aumento de casos positivos, gerando
custos altos com as taxas, serviços e adequações,
diante do risco iminente de fechamento; 4) Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 48/2022- pro-
vidências com relação às Unidades de Recebi-
mento de Pequenos Volumes - URPV’s localizadas
nos Bairros Sibipiruna, Milenium, Fátima, Maria Eu-
gênia e Independência, para que funcionem de
acordo com a finalidade especificada no ofício
n. 0551/2021 – SMSU; que informe os entraves e
como estaria a tramitação do procedimento lici-
tatório para a contratação de empresa especiali-
zada para operar o sistema de gestão de resíduos
sólidos da construção civil; b) n. 49/2022- que se-
jam  adotadas  providências  e  ações  imediatas
para preservação da nascente da Cachoeira do
Desamparo, com a retirada do lixo existente na
trilha;  realização de campanhas  educativas  de
preservação ambiental e elaboração de projeto
para implantação de um parque no local; c) n.
51/2022- efetiva implantação do Plano Municipal
de Arborização visando à conservação da paisa-
gem urbana,  diminuindo os impactos negativos
da  urbanização,  favorecendo  o  equilíbrio  ho-
mem-natureza e valorizando ainda mais o meio
urbano; ressaltou a proponente, que a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente recebeu cópia de
um plano completo, elaborado e doado por pro-
fissional habilitado, que não foi implementado até
o momento; d) n. 52/2022- que encaminhe o cro-
nograma de obras de drenagem que serão exe-
cutadas em dois mil e vinte e dois, especificando
os locais e critérios para defini-los, e se os projetos
de engenharia estariam prontos ou não, valores
estimados, e demais informações sobre as obras;
e) n. 53/2022- informações sobre o retorno das ati-
vidades  na  rede  municipal  de  ensino,  especifi-
cando se ocorrerá na primeira semana de feve-
reiro; se negativa a resposta, que informe os moti-
vos que impedem o retorno, a data prevista e se

a Secretaria de Educação adotou as providên-
cias necessárias, em tempo hábil, para a volta às
aulas;  f)  n.  54/2022- que seja efetuado levanta-
mento das ruas da cidade que não dispõem do
Código de Endereçamento Postal – CEP, com a
inclusão do mesmo em todas elas; g) n. 56/2022-
que sejam designados servidores para realizar ser-
viços diários de limpeza e manutenção nas unida-
des de saúde do Município, especialmente nas lo-
calizadas  nos  Bairros  Gutierrez  e  Santa  Helena;
que avalie a possibilidade de terceirizar o serviço,
destacando que os agentes comunitários e profis-
sionais da enfermagem não podem assumir ativi-
dade diversa da sua função;  5)  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL, Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos:  n.  50/2022-  que a Superintendência
de Água e Esgoto – SAE priorize a elaboração e
execução de projeto de captação de água e
melhoria do abastecimento em Araguari, devido
à escassez em diversos bairros, no período de esti-
agem;  6)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,
Paulo César Pereira/DEM: n. 55/2022- que a Supe-
rintendência  de Água e  Esgoto  –  SAE  avalie  a
possibilidade de instalar Estações de Tratamento
de Esgoto (ETEs) compactas nos bairros, também
chamadas  de  “mini  ETEs”,  devido  à  facilidade
operacional,  o  baixo  custo  para  instalação  e
operação, podendo ser projetadas para diferen-
tes  vazões,  combinando  diferentes  tecnologias
que garantam o atendimento à legislação ambi-
ental  e  melhor  custo  benefício;  destacaram os
proponentes,  a necessidade de aprimorar o es-
gotamento sanitário da cidade, pois os rios estari-
am sendo contaminados pelo lançamento de es-
goto sem o devido tratamento; 7) Eunice Maria
Mendes/PSB: a) n. 57/2022- contratação e/ou ce-
lebração de convênio para retomada das cirurgi-
as cardíacas no Município, reduzindo o tempo de
espera e auxiliando no pré/pós-operatório, pois os
pacientes da fila de espera estariam sendo enca-
minhados ao Hospital de Clínicas da Universidade
Federal  de Uberlândia -  HC/UFU;  b)  n.  59/2022-
que seja fiscalizada a situação de descarte irregu-
lar de lixo na região do Aterro Sanitário, Rua João
Rodrigues da Cunha, duzentos metros após o Ce-
mitério Park; c) n. 60/2022- que verifique a possibili-
dade de sinalizar a câmara fria estacionada na
Rua Francisco de Barros, Portal de Fátima II, esqui-
na com a Rua Amazonas, Bairro Brasília, por preju-
dicar a visão de condutores de veículos, principal-
mente no período noturno; d) n. 61/2022- instala-
ção de lâmpadas de LED no Bairro Gutierrez; e) n.
62/2022- que sejam tomadas providências quanto
à  situação  do  trânsito  no  entroncamento  das
Avenidas  Bahia,  Coronel  Theodolino  Pereira  de
Araújo e Batalhão Mauá, com a instalação de se-
máforos e/ou redutores de velocidade, após reali-
zação de estudo do trânsito no entorno das vias;
f) n. 63/2022- informações sobre o cumprimento
de exigências dos  editais  de doação de kits  e
equipamentos para o Conselho Tutelar, de acor-
do com os editais 1 e 2/2021 - Programa de Equi-
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pagem e de Modernização da Infraestrutura dos
Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegia-
das de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
(Pró-DH) e do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (HMFDH); segundo a propo-
nente,  matéria  veiculada  pela  Confederação
Nacional  de Municípios,  o  cronograma previsto
pelo edital prevê o término do prazo da primeira
fase de cumprimento eletrônico no dia trinta e
um do corrente, e a homologação do chama-
mento público a partir do dia vinte e dois de feve-
reiro, do corrente ano; g) n. 64/2022- que sejam si-
nalizadas as áreas sujeitas a alagamento nas ave-
nidas e ruas da cidade, com placas indicando al-
ternativas em caso de enchente; realização de
campanhas  educativas  com  divulgações  ele-
trônicas ou nos jornais,  conscientizando e orien-
tando os araguarinos sobre as situações de peri-
go, evitando o tráfego em áreas alagadas, esta-
cionar próximo a árvores e postes, em áreas íngre-
mes, assim como o descarte de resíduos que pos-
sam entupir as bocas de lobo (bueiros); que seja
verificado o planejamento para drenagem pluvial
e  possível  construção de sistema de aproveita-
mento de água da chuva; h) n. 65/2022- levanta-
mento topográfico na estrada rural do Córrego
do Piçarrão, pois as plantações existentes na regi-
ão  estariam  provocando  alagamentos;  i)  n.
67/2022- atualização do Plano de Cargos e Salá-
rio dos servidores públicos municipais, de acordo
com a realidade do Município, sendo realizado o
impacto  financeiro,  elaborado  e  encaminhado
projeto para análise do Poder Legislativo, no cor-
rente ano, garantindo a necessária isonomia sala-
rial entre várias categorias; 8) Eunice Maria Men-
des/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
58/2022-  cumprimento da Lei  n.  6.029,  de 4  de
abril de 2018, que dispõe sobre a criação do Ca-
dastro Municipal das Associações de Moradores
de Bairros e dos Distritos, especialmente dos dispo-
sitivos acrescentados pela Lei  n.  6.471, de 2 de
dezembro de 2021, auxiliando as entidades na re-
gularização de registo/averbação do estatuto/al-
teração, bem como atas de eleição e de posse
de diretoria; b) n. 109/2022- conclusão das obras
de recapeamento asfáltico na Avenida Orlando
César  Vieira  (Bairro  Goiás  parte  alta);  c)  n.
111/2022- construção de uma praça na área ver-
de localizada ao lado da Escola Estadual  José
Carneiro da Cunha, no Bairro São Sebastião; d) n.
119/2022- realização de obras de drenagem ur-
bana na Avenida Miguel Assad Debs (Bairro San-
ta Terezinha), visando evitar as inundações que
ocorrem devido ao péssimo sistema de rede plu-
vial; e) n. 120/2022- construção de passarelas ele-
vadas em frente ao Centro Educacional Munici-
pal Mário da Silva Pereira na Avenida Minas Ge-
rais, em frente ao número 869 da Avenida Bahia,
e próximo ao número 190 da Avenida das Palmei-
ras (Bairro São Sebastião); f) n. 121/2022- que inter-
ceda junto ao governo federal, visando à obten-
ção de recursos e autorização para a retomada

das obras do Centro de Iniciação ao Esporte –
CIE, no Bairro Goiás parte alta;  9)  Eunice Maria
Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  n.
66/2022- que seja disponibilizada uma casa próxi-
mo ao Hospital de Clínicas da Universidade Fede-
ral de Uberlândia - HC/UFU e em outros municípios
da região, para dar apoio aos pacientes que rea-
lizam até trinta e cinco procedimentos todos os
dias e necessitam permanecer no hospital, asse-
gurando melhor qualidade no atendimento aos
pacientes com câncer;  10) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a)
n. 68/2022-  revitalização da Praça Juca Domin-
gos, em caráter de urgência; b) n. 76/2022- reali-
zação de estudo para possibilitar o escoamento
da água pluvial na Rua Formosa, Bairro Maria Eu-
gênia;  11)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.
69/2022- revitalização da quadra do Ginásio de
Esportes  Rivadávia Bernardino da Silva,  inclusive
com a instalação de iluminação adequada; b) n.
71/2022-  que encaminhe projeto  de lei  conce-
dendo desconto e parcelamento dos débitos da
dívida ativa; c) n. 72/2022- notificação dos deve-
dores da dívida ativa antes de encaminhamento
para protesto; d) n. 73/2022- que sejam disponibili-
zados absorventes para as estudantes das esco-
las municipais; e) n. 74/2022- reforma da ponte na
região de Florestina, interditada há mais de seis
meses; f) n. 75/2022- instalação de wi-fi na Unida-
de de Pronto Atendimento – UPA, no Hospital de
Campanha e na Policlínica, possibilitando a co-
municação  dos  pacientes  com  a  família  ou
acompanhantes que aguardam na recepção; g)
n. 77/2022- construção de praça com parque in-
fantil, em área situada na projeção da Rua Eurí-
pedes de Sousa, no Loteamento Jardim Interlagos
I, Bairro Miranda; h) n. 78/2022- informações sobre
a reforma geral do campo de futebol no Distrito
de Florestina;  12)  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 70/2022- perfuração
de poço artesiano no Povoado do Porto Barreiro –
sentido Distrito de Amanhece; 13) Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos: a) n. 79/2022-
realização de estudos visando à instalação de re-
dutor de velocidade em frente ao número 60 da
Rua Humberto Tadeu Jordão, Bairro Goiás; b) n.
80/2022- realização de limpeza nos bolsões exis-
tentes no Loteamento Residencial Bela Suíça I, II e
III; c) n. 81/2022- instalação de redutor de veloci-
dade na Rua Coronel Belisário Rodrigues da Cu-
nha, descendo a Chácara Sinhazinha, próximo a
Escola Estadual Padre Damião, devido ao intenso
fluxo de veículos e por ser via de acesso ao Bairro
Brasília e aos Residenciais Bela Suíça I, II e III, Ma-
dri, Portal de Fátima I e II; d) n. 82/2022- conces-
são de subvenção a Associação dos Estudantes
Universitários do Triângulo – AUTI, possibilitando o
transporte dos araguarinos que estudam em Ca-
talão e Uberlândia, e não têm condição de pa-
gar pelo serviço; e) n. 83/2022- concessão de vin-
te por cento de desconto para pagamento do
IPTU; f) n. 84/2022- que o pagamento do IPTU seja

estabelecido para o mês de julho, devido à pan-
demia e à grande quantidade de contas a pa-
gar no início do ano; g) n. 85/2022- construção de
quadra  de  esportes  nas  imediações  do  Lotea-
mento Portal dos Ipês I e II, possibilitando a prática
de esportes,  como futebol  de salão,  basquete,
vôlei,  handebol,  etc.;  h)  n.  86/2022-  que sejam
analisadas medidas para possibilitar o escoamen-
to de água na Rua Formosa, na Avenida Bata-
lhão Mauá e vias  adjacentes;  i)  n.  87/2022-  im-
plantação de estacionamento de recuo em fren-
te à Unidade Básica de Saúde da Familiar - UBSF
do Bairro Brasília, facilitando o acesso dos usuários
à unidade; 14) Eunice Maria Mendes/PSB, Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
88/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to de lei efetuando a equiparação do salário dos
motoristas da Prefeitura Municipal ao salário dos
motoristas da Superintendência de Água e Esgoto
de Araguari;  15) Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos: a) n. 89/2022- instalação de redutores de
velocidade nas Ruas Coromandel, Padre Nicácio,
Joaquim Barbosa e em frente aos templos religio-
sos, reiterando os pedidos constantes dos requeri-
mentos  n.s  1.323,  2.865,  2.865 e  168/2021;  b)  n.
90/2022- construção de calçadão no Bairro Mile-
nium,  em parceria  com a VLI,  no trecho com-
preendido entre as Ruas Maria Borella Pellegrini,
Antônio Andrade Machado, parte da Rua Claudi-
nei Roosevelt Della Posta, Ruas Antônio Mordente
Filho, Albino Carpanêda Pinho e Mauro Faria; que
interceda  junto  a  VLI,  visando à  instalação de
alambrado no trecho urbano da ferrovia situado
no referido bairro; c) n. 91/2022- que sejam dispo-
nibilizados toldos para a Polícia Civil, para serem
instalados na área onde são realizadas vistorias
veiculares, pois a chuva e o sol dificultam o traba-
lho dos servidores; d) n. 93/2022- reparo no asfalto
em frente ao número 110 da Rua Washington Luiz
Braz, esquina com a Rua Albino Carpanêda Pi-
nho, Bairro Milenium, pois o desnível no asfalto es-
taria provocando o acúmulo de água; que seja
realizada  análise  técnica  para  identificar  situa-
ções  semelhantes  nos  demais  bairros;  e)  n.
96/2022- informações sobre o processo de doa-
ção de áreas situadas no setor industrial, após os
trilhos, no final do Bairro Novo Horizonte, para cin-
co empresas, que não deram início às obras devi-
do à falta de infraestrutura no local, gerando um
prejuízo econômico e social  muito grande; f)  n.
97/2022- duplicação da Rua João Rodrigues da
Cunha, via de acesso ao Residencial Portal dos
Ipês,  reiterando  pedido  constante  dos  requeri-
mentos n.s 2.145 e 2.766/2021; 16) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota: n. 92/2022- que informe se existe no Distrito
de Piracaíba, ambulância disponível para atendi-
mento  de  emergência  e  transporte  dos  alunos
que estudam em Araguari, bem como o número
de colaboradores responsáveis pelos serviços de
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varrição, de capina e limpeza; 17) Eunice Maria
Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM:  a)  n.
98/2022- realização de consulta pública para dar
maior transparência na destinação dos recursos
economizados anualmente e devolvidos pela Câ-
mara Municipal de Araguari aos cofres do Municí-
pio, viabilizando as prioridades dos munícipes; b)
n.  102/2022-  encaminhando para análise,  ante-
projeto de lei dispondo sobre a criação da Banda
de Música do Município de Araguari;  18)  Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 99/2022- realização do
Fórum de Desenvolvimento Municipal, de dois em
dois anos, conforme previsto na Lei Complemen-
tar n. 166, de 29 de junho de 2020, possibilitando a
participação da comunidade na avaliação das
políticas públicas, em especial do Plano Diretor;
segundo o proponente, a medida poderá evitar
problemas como a grande insatisfação com a re-
forma da Praça Manoel  Bonito;  b)  n.  100/2022-
encaminhando para análise,  anteprojeto de lei
dispondo sobre a obrigatoriedade da vacinação
contra a Covid-19 e suas variantes, a todos os ser-
vidores e agentes públicos municipais, bem como
aos funcionários das empresas que prestam servi-
ço ao Município, devido ao surgimento de novas
variantes,  que  transmitem mais  rapidamente,  e
são  responsável  pelo  aumento  de  casos;  c)  n.
101/2022-  que  nos  próximos  recessos  escolares,
seja programada a realização de colônias de fé-
rias  itinerantes  nas  comunidades,  residenciais,
bairros e distritos, promovendo a prática de espor-
tes,  promoção  social  e  cultural  de  crianças  e
adolescentes; 19) Renato de Almeida/PSC: a) n.
103/2022- realização de limpeza nas margens da
Avenida  Marechal  Rondon,  projeção  da  Rua
Doutor Augusto Carpanêda, entre os Bairros Pal-
meiras  do  Império  e  Santa  Terezinha;  b)  n.
106/2022-  realização  de  manutenção  asfáltica
(operação tapa-buracos) na Avenida Miguel As-
sad Debs, cruzamento com a Rua Dezenove de
Outubro (Bairro Santa Terezinha); c) n. 107/2022-
instalação de lâmpadas de LED na Rua Estácio
de Sá (Bairro Miranda), substituindo as lâmpadas
queimadas; d) n. 108/2022- que a verba disponibi-
lizada pelo deputado estadual Raul José de Be-
lém, no valor de trezentos mil reais, seja destinada
para a execução de obras infraestrutura, especi-
almente na pavimentação da Alameda Divonetti
Santiago (Bairro Santiago) e da Rua Goiás (Bairro
Independência); 20) Renato de Almeida/PSC, Wi-
lian Marques Postigo/PL:  n.  104/2022-  realização
de operação tapa-buracos em frente ao número
372 da Rua Itatiaia (Bairro Santa Terezinha),  em
frente ao número 431 da Rua Carmo do Paranaí-
ba (Bairro Santiago) e na Rua Dezenove de Outu-
bro esquina com Rua Nicanor Garcia (Bairro San-
ta Terezinha); 21) Eunice Maria Mendes/PSB, Re-
nato de Almeida/PSC, Wilian Marques Postigo/PL:
n. 105/2022- que sejam realizados serviços de ma-
nutenção na estrada rural da região do Pau Fura-
do, sentido Usina do Capim Branco I, pois as más
condições  de  tráfego  prejudicam  o  transporte

dos funcionários e o acesso dos agricultores; se-
gundo os proponentes, o pedido foi formulado e
não atendido no ano anterior; 22) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
110/2022- execução do serviço de pintura estrati-
gráfica demarcando o setor de parada dos ôni-
bus nos pontos do transporte coletivo,  também
instalando novas placas de identificação e revita-
lizando as estruturas dos abrigos,  especialmente
em frente ao Centro Educacional Municipal Mário
da Silva Pereira; instalação de abrigos nos pontos
de ônibus na Rua Orlando Luís Clemente (próximo
ao número 50),  na Avenida Miguel Assad Debs
(próximo ao número 1308) e na Rua Augusto Car-
panêda (próximo ao número 307); b) n. 115/2022-
patrolamento, nivelamento e cascalhamento das
estradas na região da Emborcação, Fazenda Flo-
resta  e  Fazenda  Colina,  de  acesso  a  ranchos,
com a reinstalação das manilhas de escoamento
de água- danificadas devido às fortes chuvas; re-
forma ou instalação de novo mata-burro nas pro-
ximidades da Fazenda Colina; 23) Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota: n. 112/2022- realização de reforma no telha-
do do Centro Educacional Municipal José Inácio,
no Distrito de Santo Antônio e Contenda, para sa-
nar os problemas de goteiras e infiltrações, que
comprometem as estruturas das salas, deixando
os tetos mofados; 24) Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade:
n. 113/2022- abertura do canteiro central na Ave-
nida Hugo Carlos Dorázio, em frente ao Supermer-
cado Mart Minas, possibilitando efetuar o retorno
pela  própria  avenida,  sem  a  necessidade  de
acessar a BR-050; 25) Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota:  a)  n.  114/2022-  notificação do proprietário
para determinar a limpeza do terreno localizado
em frente ao número 670 da Rua Anhanguera
(Bairro Santiago), que estaria servindo de depósito
de lixo; b) n. 116/2022- limpeza para desentupir as
bocas  de  lobo  (bueiros)  existentes  na  Avenida
Coronel Belchior de Godoi, no trecho compreen-
dido entre as Ruas dos Portadores e Doutor Ciro
Palmerston;  c) n. 117/2022-  realização de obras
de drenagem urbana na Rua Maria Cândida Pei-
xoto (Bairro Miranda), inclusive com a construção
de boca  de  lobo  (bueiro)  próximo  ao número
162; d) n. 118/2022- instalação de redutor de velo-
cidade próximo ao número 430 da Rua da Prata
(Bairro  Miranda),  devido  ao  funcionamento  de
uma oficina no setor, com a constante entrada e
saída de máquinas agrícolas de grande porte; 26)
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n.
122/2022-  que  seja  alterada  a  preferência  no
trânsito da Rua Presidente Juscelino Kubitscheck
(via marginal)  para a Rua Padre Nicácio;  b) n.
123/2022- instalação de academia para a tercei-
ra idade (academia ao ar  livre)  na bateria de
água da Superintendência de Água e Esgoto situ-
ada  na  Avenida  Miguel  Assad  Debs;  c)  n.
124/2022- que encaminhe projeto de lei criando a
Zona de Interesse Turístico – ZIT, possibilitando a im-

plantação de chacreamentos de forma legal; d)
n. 125/2022- implantação de escolinha de futebol
no Centro  de Apoio Comunitário  -  CESAC IV  –
Bairro Novo Horizonte, em parceria com a Associ-
ação de Moradores do referido bairro, para se-
rem ministradas aulas para crianças de seis a de-
zesseis  anos,  duas  vezes  por  semana;  e)  n.
126/2022- abertura às quartas-feiras do Centro de
Apoio Comunitário - CESAC IV – Bairro Novo Hori-
zonte, das dezenove às vinte e uma horas, possi-
bilitando a prática de esportes pelos moradores
do referido bairro e dos Residenciais, Beatriz, Nos-
sa Senhora da Penha e Canaã; f)  n.  127/2022-
construção de um Centro de Apoio Comunitário -
CESAC no Residencial Bela Suíça; g) n. 128/2022-
realização de limpeza, poda de árvore e revitali-
zação do Clube dos Trinta, localizado na Rua Goi-
ás, com a anuência da Associação dos Morado-
res do Bairro Milenium; h) n. 129/2022- pagamento
das  seis  parcelas  do  vale-alimentação  devidas
aos coveiros, cujo contrato encerrou no mês de
janeiro,  no  valor  de  cem  reais  por  mês;  i)  n.
131/2022- pagamento de seis horas extras mensais
aos coveiros efetivos e contratados, pois o salário
estaria  defasado  e  teria  ocorrido  um aumento
considerável no número de sepultamentos; j)  n.
132/2022- legalização do Assentamento Guana-
bara, no Bairro Novo Horizonte, por meio da Lei
de Regularização Fundiária Urbana - REURB, exe-
cutando também obras de asfaltamento, ilumina-
ção e melhorias  na infraestrutura;  27) Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Wilian Marques
Postigo/PL: n. 130/2022- realização de estudos vi-
sando prorrogar o contrato ou possibilitar a parti-
cipação dos coveiros em novo processo seletivo,
considerando que tiveram papel fundamental na
pandemia; 28) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota:
a)  n.  133/2022-  concessão  de aumento  salarial
aos servidores públicos municipais que recebem
salário igual ou inferior a três mil reais, principal-
mente aos profissionais da saúde; b) n. 134/2022-
recapeamento e realização de limpeza na Rua
Amélia Brandão de Morais,  Bairro Santa Helena;
c) n. 135/2022- notificação da empresa responsá-
vel pela reforma no Ginásio de Esportes General
Mário Brum Negreiros, para realizar reparos na co-
bertura,  eliminando as  goteiras;  d)  n.  136/2022-
construção de banheiros  públicos na praça do
Distrito  de Amanhece;  e)  n.  137/2022-  extensão
de rede elétrica na LMG-748, até a empresa Se-
lecta; f) n. 139/2022- recapeamento da Rua Antô-
nio  Mordente  Filho,  Bairro  Milenium;  29)  Eunice
Maria Mendes/PSB, Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota: a) n. 138/2022- ampliação do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil – CMEI Osvaldina Ana
Nery,  no Residencial  Madri,  para atender a de-
manda; b) n. 140/2022- que seja criado aplicativo
com  informações  sobre  a  Unidade  de  Pronto
Atendimento e Policlínica, como quantidade de
pessoas que aguardam por atendimento, tempo
de espera, resultado de exames, agendamento,
etc.; 30) Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 141/2022-
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construção de quadra de peteca no Distrito de
Amanhece; b) n. 143/2022- informações sobre o
andamento do plano de drenagem urbana nas
Ruas  Doutor  Augusto  Carpanêda,  Vinício  de
Araújo (Bairro Independência) e Avenida Miguel
Assad  Debs  (Bairro  Santa  Terezinha);  c)  n.
145/2022-  que seja  incluída no cronograma de
obras, a construção da ponte Santa Maria (regi-
ão do Campo Redondo) e da ponte do Doutor
Fábio (região do Bom Jardim); d) n. 146/2022- que
o  aniversário  do  Distrito  de  Amanhece,  criado
pela Lei n. 843, de 7 de setembro de 1923, seja in-
cluído na programação de datas comemorativas
de dois mil e vinte e dois; e) n. 147/2022- que infor-
me o motivo da não disponibilização, para a Uni-
dade Básica de Saúde da Família – UBSF do Distri-
to de Amanhece, da ambulância doada ao Mu-
nicípio pelo deputado federal José Vitor de Re-
sende Aguiar; f) n. 148/2022- instalação de reser-
vatório de água de dez mil litros na Comunidade
Porto dos Barreiros, sentido Distrito de Amanhece,
ressaltando que  a  rede  já  foi  concluída;  g)  n.
149/2022- patrolamento nas estradas rurais das re-
giões  da  Ponte  Preta,  Taquaral,  Porto  Barreiro
(sentido Caldas  Novas),  Cachoeirinha (Raul  Be-
lém),  Serra  do  Deth  (Piracaíba),  Cachoeirinha
(sentido Taioba), Pau Furado, Araras até a curva
do Careca, Pirapitinga, Bom Jardim e Piçarrão, Es-
trada da Cemig, Campo Redondo, Serra Bojão,
Serra  Patrona,  Serra  Trinta  e  Oito,  Barra  Alegre
(sentido Cambaúba), Boa esperança, Ararapira,
Jacu;  31)  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 142/2022- pavimen-
tação asfáltica das vias nos Povoados de Ararapi-
ra e do Alto São João; 32) Eunice Maria Mendes/
PSB, Wilian Marques Postigo/PL: n. 144/2022- exe-
cução do projeto  arquitetônico  de reforma do
cemitério  do  Distrito  de  Amanhece,  conforme
previsão  orçamentária.  O  Vereador  Marcus  Vi-
nícius  Duarte/Republicanos  solicitou  a  Compa-
nhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (reque-
rimento  n.  94/2022),  esclarecimentos  sobre  as
constantes quedas de energia no Bairro dos Bos-
ques, no setor do Loteamento Jardim Milani, es-
pecificando os motivos e as medidas que estari-
am sendo tomadas; ressaltou o proponente, que
o  desligamento  do  sistema  elétrico,  sem  aviso
prévio, muito prejudica os moradores que traba-
lham em home office e causa a queima de equi-
pamentos  elétricos.  Os  Vereadores  Marcus  Vi-
nícius Duarte/Republicanos e Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota solicitaram aos deputados, estadual
Doorgal Gustavo Sad Lafayette Andrada e fede-
ral  Lafayette  Luiz  Doorgal  de Andrada (requeri-
mento n. 95/2022), a apresentação de emenda
parlamentar  objetivando  a  reforma/construção
de Unidade Básica de Saúde no Distrito de Pira-
caíba, pois a unidade existente não estaria aten-
dendo a grande demanda. A Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB e os Vereadores Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos e Wellington Resende da Sil-

va/PL, solicitaram o envio de ofícios de pêsames,
por meio dos requerimentos: a) n. 154/2022, a Miri-
an Campos e família, pelo falecimento da senho-
ra  Terezinha  Campos;  b)  n.  155/2022,  a  Alírio
Gama  e  família,  pelo  falecimento  da  senhora
Nair de Oliveira Gama. O Vereador Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB apresentou o projeto de decre-
to legislativo n. 1/2022, que “Concede o Título de
Cidadão Honorário de Araguari ao Excelentíssimo
Senhor Igor Arci  Gomes.” O Vereador Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos apresentou
as  seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
156/2022,  solicitando  autorização  ao  plenário
para a constituição de comissão especial, para
analisar e emitir parecer aos projetos de decreto
legislativos de concessão do diploma de honra
ao mérito, da cidadania honorária ou outra ho-
menagem, durante a presente sessão legislativa;
b) projeto de decreto legislativo n.  2/2022,  que
“Cria a Medalha do Mérito Legislativo Municipal
de Araguari e dá outras providências.” A Verea-
dora Débora de Sousa Dau/PSC e o Vereador Le-
onardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
apresentaram moções  (n.s  1/2022 e 2/2022)  de
aplauso a Wilson José Prado e Limírio Martins Par-
reira, pela apresentação do Programa Tempero
da Notícia, na Rádio Planalto, promovendo refle-
xão, críticas e debates de forma ética, transmitin-
do informações de forma competente, com cla-
reza e precisão. Os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/
PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB,
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota,  Sebastião Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade,  Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota,  Wilian
Marques Postigo/PL, apresentaram os requerimen-
tos n.s 150/2022, 152/2022 e 153/2022, contendo
número regimental  de assinaturas,  solicitando a
dispensa dos interstícios regimentais, para discus-
são  e  votação  dos  projetos  de  lei  n.s  1/2022,
3/2022 e 4/2022. Os Vereadores Clayton Francisco
Brazão/PSC,  Débora de Sousa Dau/PSC,  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Sebastião Alves Ribeiro  Júnior/Soli-
dariedade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o  re-
querimento n.  151/2022,  contendo número regi-
mental de assinaturas, solicitando a dispensa dos
interstícios regimentais, para discussão e votação
dos projetos de lei n. 2/2022. Os requerimentos n.s
150,  151,  152 e  153/2022,  foram aprovados  por
doze votos. V- LEITURA DE PARECERES- Neste mo-
mento,  a  sessão  foi  suspensa  por  dez  minutos,
para  a  indicação,  pelas  lideranças  partidárias,

dos membros das comissões permanentes. Reini-
ciando os trabalhos, e, considerando que as lide-
ranças  partidárias  indicaram  os  representantes
das bancadas, e que nenhuma impugnação foi
registrada quanto às indicações, o presidente no-
meou os membros das comissões permanentes,
relacionados na sequência, sendo que estes, reu-
nidos sob a presidência do mais idoso, elegeram
o presidente-relator e o vice-presidente, ficando
assim constituídas para a presente sessão legislati-
va: a) Comissão Permanente de Legislação e Jus-
tiça: Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota –
presidente, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB – vice-
presidente, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos –
membro;  b)  Comissão  Permanente  de  Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habita-
ção,  Política  Urbana e Rural:  Vereadores  Wilian
Marques  Postigo/PL  –  presidente,  Eunice  Maria
Mendes/PSB – vice-presidente, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota – membro; c) Comissão Permanente
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas:
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB – presiden-
te, Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos – vice-presidente, Sebastião Joaquim Vieira/
PSL – membro; d) Comissão Permanente de Edu-
cação e Cultura: Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB –  presidente,  Clayton Francisco Bra-
zão/PSC – vice-presidente, Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL – membro; e) Comissão Permanente de
Esporte, Lazer e Turismo: Vereadores Paulo César
Pereira/DEM – presidente, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL – vice-presidente, Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota – membro; f) Comissão Permanen-
te  de  Saúde  e  Assistência  Social:  Vereadores
Clayton  Francisco  Brazão/PSC  –  presidente,  Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL – vice-presidente, Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB – membro; g) Comis-
são Permanente de Meio Ambiente: Vereadores
Wellington Resende da Silva/PL – presidente, Dé-
bora de Sousa Dau/PSC – vice-presidente, Sebas-
tião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade – membro;
h) Comissão Permanente de Trânsito e Transpor-
tes: Vereadores Wilian Marques Postigo/PL – presi-
dente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  –
vice-presidente, Renato de Almeida/PSC – mem-
bro;  i)  Comissão Permanente da Juventude, de
Direitos Humanos e da Igualdade Racial: Verea-
dores Paulo César Pereira/DEM – presidente, Re-
nato de Almeida/PSC – vice-presidente, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade – membro; j)
Comissão  Permanente de Segurança Pública  e
Defesa do Consumidor: Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB – presidente, Vereadores Wellington
Resende da Silva/PL – vice-presidente, Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade –  membro;  k)
Comissão Permanente de Inovação e Empreen-
dedorismo:  Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos  –  presidente,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC – vice-presidente, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota  –  membro;  l)  Comissão  Permanente
dos Direitos das Mulheres: Vereadoras Débora de
Sousa Dau/PSC – presidente, Denise Cristina Lima
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de  Andrade/PL  –  vice-presidente,  Eunice  Maria
Mendes/PSB – membro; m) Comissão Permanente
de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais:
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC – presiden-
te,  Vereadores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  –
vice-presidente,  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB  –
membro. VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-
se inscritos os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, Dé-
bora  de  Sousa  Dau/PSC,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL, sendo que os presentes dispensa-
ram o uso da palavra. VII- SEGUNDA CHAMADA-
Responderam os Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira/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 Ro-
drigues/PSB,  Leonardo Rodrigues  da Silva  Neto/
Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almei-
da/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  Sebasti-
ão  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Waltemir
Rodrigues 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 ma-
téria. Em votação o projeto de lei n. 193/2021, de
autoria da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB
e do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, fo-
ram aprovados por quatorze votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio,  Habitação,  Política  Urbana  e  Rural;  b)
projeto de lei n. 193/2021 e o parecer da Comis-
são Permanente de Redação que, após efetuar
as  necessárias  correções  quanto  aos  aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto fi-
nal no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei n. 1, de 18 de janeiro de 2022, que “Modifi-
ca a denominação da Rua Três, localizada no Lo-
teamento Residencial Solar Park Bela Vista, Bairro
Milenium, para Rua Larissa dos Anjos  Sena.” No
parecer da Comissão Permanente de Redação
ao supracitado projeto, a Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC assinou em substituição ao Verea-
dor  Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente).  Em
votação o projeto de lei n. 228/2021, de autoria
do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, fo-
ram aprovados por quatorze votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas; b) pro-
jeto de lei n. 228/2021 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que,  após  efetuar  as
necessárias correções quanto aos aspectos gra-
matical e lógico, registrou a íntegra do texto final

no parecer e transformou esse na Proposição de
Lei n. 2, de 18 de janeiro de 2022, que “Institui o
Dia Municipal  em Homenagem e Memória aos
Falecidos Vítimas da Covid-19” (celebrado no dia
vinte e cinco de abril). No parecer da Comissão
Permanente de Redação ao supracitado projeto,
a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC e o Vere-
ador  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  assina-
ram respectivamente em substituição aos Verea-
dores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (proponen-
te) e Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente). Os
projetos de decreto legislativo n. 92/2021 (de au-
toria  dos  Vereadores  Paulo  César  Pereira/DEM,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota,  Sebastião Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Sil-
va/PL, Wilian Marques Postigo/PL), n. 93/2021 (de
autoria da Vereadora Denise Cristina Lima de An-
drade/PL  e  do  Vereador  Paulo  César  Pereira/
DEM), n.s 94/2021, 95/2021, 96/2021 (de autoria da
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL),
n. 97/2021 (de autoria das Vereadoras Débora de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/
PL, e do Vereador Paulo César Pereira/DEM), fo-
ram aprovados por quatorze votos, assim como
correspondentes pareceres da Comissão Perma-
nente de Legislação e Justiça, da Comissão Espe-
cial  e  da  Comissão  Permanente  de  Redação,
sendo que referidos projetos,  promulgados pelo
presidente  da  Câmara,  foram  convertidos  res-
pectivamente  nos  Decretos  Legislativos:  a)  n.
1.156, de 18 de janeiro de 2022, que “Concede o
Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Exce-
lentíssimo Senhor Cleibimar Rezende Ferreira”; b)
n. 1.157, de 18 de janeiro de 2022, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor Caio César Carrijo Monteiro”; c) n. 1.158,
de 18 de janeiro de 2022, que “Concede o Diplo-
ma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora
Mariana Brayn Caetano Polcaro”; d) n. 1.159, de
18 de janeiro de 2022, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Túlio
Kehdi”; e) n. 1.160, de 18 de janeiro de 2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Exce-
lentíssima Senhora Giovanna Nader”; f) n. 1.161,
de 18 de janeiro de 2022, que “Concede o Título
de Cidadão Honorário de Araguari  ao Excelen-
tíssimo Senhor Frei Manoel Gomes Barbosa – Or-
dem dos Frades Menores – OFM.” Nos pareceres
da Comissão Permanente de Redação aos proje-
tos  de decreto legislativo,  a Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC assinou em substituição ao Ve-
reador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  (ausente),
exceto  ao  projeto  de  decreto  legislativo  n.
97/2021,  no  qual  foi  substituído  pelo  Vereador
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, que também
assinou em substituição ao Vereador Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota (proponente), no parecer ao
projeto de decreto legislativo n. 92/2021. Quando
da discussão do projeto de lei n. 1/2022, as Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Ser-

viços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, de Saúde e As-
sistência Social, de Trânsito e Transportes, emitiram
pareceres pela aprovação da matéria; no pare-
cer da Comissão Permanente de Finanças, o Ve-
reador Renato de Almeida/PSC assinou em substi-
tuição ao Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL
(ausente); no parecer da Comissão Permanente
de Saúde, as Vereadoras Denise Cristina Lima de
Andrade/PL e Eunice Maria Mendes/PSB assina-
ram em substituição respectivamente a Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e ao Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausentes). Em vota-
ção o projeto de lei n. 1/2022, de autoria do Exe-
cutivo,  foram aprovados por  quatorze votos:  a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legis-
lação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agro-
indústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e
Rural,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas, de Saúde e Assistência Social, de Trânsito
e Transportes; b) projeto de lei n. 1/2022 e o pare-
cer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra
do texto final no parecer e transformou esse na
Proposição de Lei n. 3, de 18 de janeiro de 2022,
que “Dispõe sobre a regulamentação da função
de Condutor de Ambulância, no âmbito da Ad-
ministração Direta do Município de Araguari.” No
parecer da Comissão Permanente de Redação
ao supracitado projeto, a Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC assinou em substituição ao Verea-
dor  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  (ausente).
Quando da discussão do projeto de lei n. 2/2022,
as Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas emiti-
ram pareceres pela aprovação da matéria;  no
parecer da Comissão Permanente de Finanças, o
Vereador  Renato  de  Almeida/PSC  assinou  em
substituição ao Vereador Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL (ausente). Em votação o projeto de lei n.
2/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados
por quatorze votos: a) pareceres das Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habita-
ção, Política Urbana e Rural, de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas; b) projeto de lei n.
2/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou  a  íntegra  do  texto  final  no  parecer  e
transformou esse na Proposição de Lei n. 4, de 18
de janeiro de 2022, que “Fixa, para o exercício de
2022, o percentual de revisão geral dos subsídios
dos agentes políticos do Poder Executivo, nos ter-
mos do que dispõe o art. 37, inciso X, da Constitui-
ção Federal de 1988, e art. 179 da Constituição
do Estado de Minas Gerais.” No parecer da Co-
missão Permanente de Redação ao supracitado
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projeto, a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC
assinou  em substituição ao  Vereador  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL (ausente). Quando da discus-
são do projeto de lei n. 3/2022, as Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços Pú-
blicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural, de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas emitiram pareceres
pela aprovação da matéria; nos pareceres das
Comissões Permanentes de Legislação e de Servi-
ços Públicos, o Vereador Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota assinou em substituição ao Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (membro da Mesa
da Câmara); no parecer da Comissão Permanen-
te de Finanças, o Vereador Renato de Almeida/
PSC assinou em substituição ao Vereador Sebasti-
ão Joaquim Vieira/PSL (ausente). Em votação o
projeto de lei n. 3/2022, de autoria da Mesa da
Câmara, foram aprovados por quatorze votos: a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legis-
lação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agro-
indústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e
Rural,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas; b) projeto de lei n. 3/2022 e o parecer da
Comissão  Permanente  de  Redação  que,  após
efetuar as necessárias correções quanto aos as-
pectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do
texto final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei n. 5, de 18 de janeiro de 2022, que
“Concede reajuste de vencimentos aos servidores
efetivos  e  comissionados  da Câmara Municipal
de Araguari, e promove alterações na Lei Com-
plementar  n.  062,  de 30  de setembro de 2009,
que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras
dos Servidores da Câmara Municipal de Araguari-
MG e dá  outras  providências.”  No  parecer  da
Comissão Permanente de Redação ao supracita-
do projeto, os Vereadores Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, assinaram em
substituição aos Vereadores Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota e Débora de Sousa Dau/PSC (mem-
bros da Mesa da Câmara). Quando da discussão
do projeto de lei n. 4/2022, as Comissões Perma-
nentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públi-
cos,  Obras, Agroindústria, Comércio,  Habitação,
Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento
e  Tomada  de  Contas  emitiram pareceres  pela
aprovação da matéria; nos pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e de Serviços Pú-
blicos, o Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota assinou em substituição ao Vereador Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota (membro da Mesa da
Câmara); no parecer da Comissão Permanente
de Finanças, o Vereador Renato de Almeida/PSC
assinou  em substituição ao  Vereador  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL (ausente). Em votação o pro-
jeto de lei n. 4/2022, de autoria da Mesa da Câ-
mara,  foram aprovados  por  quatorze  votos:  a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legis-
lação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agro-

indústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e
Rural,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas; b) projeto de lei n. 4/2022 e o parecer da
Comissão  Permanente  de  Redação  que,  após
efetuar as necessárias correções quanto aos as-
pectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do
texto final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei n. 6, de 18 de janeiro de 2022, que
“Altera os subsídios dos Vereadores fixados pela
Lei n. 5.806, de 29 de setembro de 2016, e manti-
dos para a atual legislatura.” No parecer da Co-
missão Permanente de Redação ao supracitado
projeto, os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e Wal-
temir  Rodrigues  Neves/Patriota,  assinaram  em
substituição aos Vereadores Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota e Débora de Sousa Dau/PSC (mem-
bros da Mesa da Câmara). Em votação o projeto
de lei n. 196/2021, de autoria do Vereador Wel-
lington Resende da Silva/PL, foram aprovados por
quatorze votos: a) pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços Pú-
blicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei n.
196/2021 e o parecer da Comissão Permanente
de  Redação  que,  após  efetuar  as  necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co, registrou a íntegra do texto final no parecer e
transformou esse na Proposição de Lei n. 7, de 18
de janeiro de 2022, que “Modifica a denomina-
ção da Rua Dezessete, localizada no Loteamento
Residencial Parque dos Verdes, Bairro Parque dos
Verdes, para Rua José Limírio de Abadio.” No pa-
recer da Comissão Permanente de Redação ao
supracitado projeto, a Vereadora Débora de Sou-
sa Dau/PSC assinou em substituição ao Vereador
Sebastião  Joaquim Vieira/PSL  (ausente).  IX-  DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERI-
OR- Foi aprovada sem restrições, por quatorze vo-
tos,  a ata da sessão extraordinária da Câmara,
realizada no dia treze de janeiro de dois mil e vin-
te e dois. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPO-
SIÇÕES- Foram aprovados, por quatorze votos: a)
requerimentos n.s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156/2022; b) moções de aplau-
so n.s 1 e 2/2022. Em virtude da aprovação do re-
querimento n. 156/2022, foi constituída comissão
especial, composta pela Vereadora Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL – presidente, e pelos Ve-
readores  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  –

vice-presidente e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade – membro. XI- ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO- Ficou para a ordem do dia da
próxima sessão ordinária, o projeto de decreto le-
gislativo n. 89/2021. XII- CHAMADA FINAL- Respon-
deram os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-
readoras 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/Republica-
nos,  Marcus Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo
César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL; ausentes na sessão, a
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  e  o
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL. O presi-
dente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos agradeceu a presença de todos, convo-
cou os vereadores para a próxima sessão ordiná-
ria da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia
vinte e cinco de janeiro do corrente ano; e, às
doze horas e quarenta minutos, declarou encer-
rada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Es-
tado de Minas Gerais, em 18 de janeiro de 2022.
Ata aprovada sem restrições, por quatorze votos.
Sala das sessões, em 25 de janeiro de 2022.  Vere-
ador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos-presidente;  Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC- segunda-secretário.
________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, RE-
ALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JANEIRO DE
DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordi-
nariamente no dia vinte e cinco de janeiro de
dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas,
em sua sede própria, situada na Rua Coronel José
Ferreira Alves, número 758, nesta cidade. O presi-
dente da Câmara, Vereador Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, solicitou a segunda-
secretária  que  fizesse  a  chamada.  I-  PRIMEIRA
CHAMADA- Responderam os Vereadores Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade,  Clayton Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa
Dau/PSC - segunda-secretária, Eunice Maria Men-
des/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos - presidente, Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota - vice-presi-
dente,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian
Marques Postigo/PL. Então o presidente, invocan-
do a proteção de Deus e em nome do povo ara-
guarino, declarou aberta a sessão e solicitou a se-
gunda-secretária que fizesse a leitura da ata da
sessão  anterior  e  das  correspondências  recebi-
das. II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi
lida a ata da sessão ordinária da Câmara, realiza-
da no dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte e
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dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBI-
DAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Município:
a) n.s 3.299/2022, 3.554/2021, em resposta aos re-
querimentos n.s 3.954, 3.789/2021, da Vereadora
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB;  b)  n.s  3.291,
3.297/2022, 3.530, 3.533/2021, em resposta aos re-
querimentos n.s 3.616, 3.975, 3.801, 3.792/2021, do
Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  c)  n.s
3.285/2022, 3.526, 3.527, 3.556, 3.557/2021, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  3.720,  3.626,  3.625,
3.716, 3.719/2021, da Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC; d) n. 3.300/2022, em resposta ao reque-
rimento n. 3.990/2021, da Vereadora Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL; e) n.s 3.294/2022, 3.525,
3.539, 3.565/2021, em resposta aos requerimentos
n.s 3.999, 3.636, 3.813, 3.729/2021, da Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB; f) n.s 3.277, 3.303/2022,
3.518, 3.532/2021, em resposta aos requerimentos
n.s  3.214,  3.896,  3.646,  3.739/2021,  do  Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB;  g) n.s  3.287/2022,
3.523/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.743,  3.653/2021,  do  Vereador  Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos; h) n. 3.292/2022,
em resposta  ao requerimento n.  3.828/2021,  do
Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos; i)
n.s 3.296/2022, 3.522, 3.521, 3.534, 3.535/2021, em
resposta aos requerimentos n.s 3.418, 3.661, 3.664,
3.755, 3.756/2021, do Vereador Renato de Almei-
da/PSC; j) n.s 3.282, 3.283/2022, 3.520, 3.537, 3.531,
3.541/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.763, 3.766, 3.669, 3.762, 3.764, 3.844/2021, do Ve-
reador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota;  k)  n.s
3.290/2022, 3.542/2021, em resposta aos requeri-
mentos n.s 3.682, 3.770/2021, do Vereador Sebasti-
ão  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  l)  n.s
3.302/2022, 3.519/2021, em resposta aos requeri-
mentos n.s 3.923, 3.689/2021, do Vereador Sebasti-
ão  Joaquim  Vieira/PSL;  m)  n.s  3.301/2022,
3.538/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.937,  3.775/2021,  do  Vereador  Waltemir  Rodri-
gues  Neves/Patriota;  n)  n.s  3.536,  3.548,
3.549/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.778, 3.780, 3.785/2021, do Vereador Wellington
Resende  da  Silva/PL;  o)  n.s  3.289,  3.293,
3.295/2022, 3.524, 3.547/2021, em resposta aos re-
querimentos  n.s  3.803,  3.811,  3.617,  3.326,
3.773/2021, subscritos por diversos vereadores; p)
n.s 3.564/2021, 3.306 e 3.347/2022, encaminhando
os  saldos  bancários  referentes  aos  períodos  de
vinte e sete a trinta de dezembro de dois mil e vin-
te e um, de três a sete e de dez a quatorze de ja-
neiro de dois mil e vinte e dois; q) n. 104/2022, en-
caminhando e solicitando urgência na aprecia-
ção do projeto de lei n. 6/2022, que “Altera a Lei
n. 5.681, de 3 de fevereiro de 2016, que “Dispõe
sobre  a  criação  do  Sistema  de  Proteção  das
Áreas Verdes e da Paisagem Urbana do Municí-
pio de Araguari, e a regulamentação do § 4º do
art. 202 da Lei Orgânica do Município, e dá outras
providências”.” Ofício n. 21/2022, da juíza diretora
do Foro da Comarca de Araguari - Poder Judiciá-
rio do Estado de Minas Gerais - Justiça de Primeiro

Grau,  comunicando  a  data  da  instalação dos
trabalhos referentes à Correição Ordinária Geral
da Comarca de Araguari neste ano, e que, em
virtude do agravamento da pandemia da Covid-
19, não será realizada a audiência de instalação.
V- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSI-
ÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados solici-
taram ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1)
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Wilian Mar-
ques Postigo/PL: a) n. 157/2022- concessão de au-
mento  aos  servidores  ocupantes  do  cargo  de
operador de máquinas da Prefeitura Municipal de
Araguari, equiparando aos salários pagos à cate-
goria pela Superintendência de Água e Esgoto;
b) n. 161/2022- instalação de placas informativas
nas pontes da zona rural do Município, contendo
a denominação, altura, largura e outras, tornan-
do o trânsito mais seguro e servindo como refe-
rência para localização; 2) Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade: a) n. 158/2022- implantação de
bueiros  inteligentes  (caixa  coletora  que  filtra  o
material  sólido  sem  impedir  a  passagem  da
água), reduzindo a obstrução e agilizando o tra-
balho de limpeza,  evitando alagamentos;  b)  n.
159/2022- celebração de convênio com o Institu-
to Master de Ensino Presidente Antônio Carlos –
IMEPAC, possibilitando que o Expresso Saúde pres-
te atendimento na comunidade rural do Campo
Redondo, que não dispõe de centro médico; c)
n. 160/2022- que sejam realizadas obras de ampli-
ação no Centro Educacional Municipal João Pe-
dreiro, com a construção de novas salas de aula
para atender a demanda; d) n. 162/2022- instala-
ção de televisores nas salas de aula das escolas
municipais, para fins pedagógicos, possibilitando,
a partir de conexão com a internet, acessar diver-
sas fontes de informação; e) n. 163/2022- instala-
ção de câmeras de videomonitoramento em to-
das as unidades de saúde do Município, garantin-
do a segurança dos pacientes e servidores, sendo
utilizadas tanto de modo preventivo quanto inves-
tigativo; f) n. 164/2022- regularização das escritu-
ras  dos  residenciais  em  situação  irregular,  não
contemplados com o benefício em dois mil e vin-
te e um; g) n. 166/2022- instalação de rampas de
acessibilidade nas Unidades Básicas de Saúde da
Família - UBSFs e demais órgãos públicos do Muni-
cípio, garantindo a todos um acesso justo e fácil
aos  serviços  públicos;  h)  n.  167/2022-  limpeza
completa na Mata do Desamparo, tomada por
resíduos  que degradam o meio ambiente;  i)  n.
168/2022- instalação de um sistema de videomo-
nitoramento do trânsito no cruzamento da Aveni-
da Comissão Crulls com a Rua Niquelândia, devi-
do ao grande fluxo de veículos, com alta incidên-
cia  de acidentes;  3)  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC: a) n. 169/2022- instalação de lâmpadas de
LED no viaduto de acesso ao Bairro São Sebasti-
ão,  sentido  Município  de  Corumbaíba;  b)  n.
170/2022-  doação de uniformes  para  os  alunos
das  escolas  municipais;  c)  n.  171/2022-  constru-
ção de praça no terreno situado na Rua Otacílio

Pinto de Oliveira – BR-050; realização de rua de la-
zer, prestando serviços de corte de cabelo, emis-
são de documentos; instalação de câmeras de
videomonitoramento  nas  Praças  Maria  Abadia
Lopes Virgínio e Deniziele Borges Donizete Costa;
d) n. 172/2022- criação de associação composta
pelos líderes comunitários presidentes das associa-
ções de bairro de Araguari, disponibilizando sala
e  secretária  para  atender  a  entidade;  e)  n.
173/2022- pagamento de produtividade para as
técnicas de enfermagem; concessão de aumen-
to salarial para os agentes comunitárias de saúde
e fisioterapeutas; disponibilização de médico of-
talmologista na Policlínica; f) n. 174/2022- amplia-
ção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA; g)
n.  175/2022- realização de casamentos e divór-
cios comunitários, com custo zero; h) n. 176/2022-
construção no Cemitério Bom Jesus e no Cemité-
rio Park, de banheiro, acessibilidade para pessoas
com deficiência, instalação de lâmpadas de LED
e de câmeras de videomonitoramento, conserto
dos portões, manutenção nas calçadas, corredo-
res e extensão de rede elétrica entre os túmulos,
pintura no muro da imagem de Jesus, construção
de sala de autópsia; i) n. 177/2022- construção de
Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF no
Residencial Monte Moriá e nos Bairros Vieno e dos
Bosques; j) n. 178/2022- instalação de câmeras de
monitoramento na Rua Joaquim Barbosa (Bairro
Amorim), na Rua Raul José de Belém (Bairro dos
Bosques), na Avenida Vereador Geraldo Teodoro
(Bairro Amorim) e na Rua Otacílo Pinto de Oliveira
(Bairro Novo Horizonte); k) n. 179/2022- realização
manutenção na iluminação com lâmpadas  de
LED,  pista de atletismo,  reforma nos vestiários  e
nos campos dos Centros de Apoio Comunitários,
sendo  CESAC  I  -  Nestor  Scagliarini,  CESAC  II  -
Mané Preto, CESAC III - José Santos Lima, CESAC
IV - Jornalista Mário Nunes, um complexo esporti-
vo com pista de atletismo emborrachada; cons-
trução de campo de futebol soçaite nos CESACs
II  e  IV;  l)  n.  180/2022-  implantação de pista de
atletismo,  de lâmpadas  de LED e  manutenção
nos Centros de Apoio Comunitários - CESACs I, II,
III, V; m) n. 181/2022- que seja efetuado maior re-
passe para a Liga Araguarina de Futsal, para os
clubes da primeira divisão, segunda divisão, cam-
peonato interbairros,  sênior trinta e cinco, sênior
quarenta,  para  possibilitar  que  as  equipes  não
efetuem o pagamento da ficha de inscrição dos
atletas, e que sejam disponibilizadas bolas; n) n.
183/2022-  instalação  de  câmeras  de  monitora-
mento nas Ruas Joaquim Barbosa, Raul José de
Belém e na Avenida Vereador Geraldo Teodoro;
4) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 184/2022- re-
gistro de informações das vias na conta de água,
como o bairro  e o Código de Endereçamento
Postal  CEP,  possibilitando a utilização do docu-
mento como comprovante de endereço;  b)  n.
186/2022-  realização  de  reparo  no  asfalto  em
frente ao número 165 da Rua Olímpio dos Santos,
pois o buraco estaria danificando os veículos e
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causando transtornos para os moradores do setor;
c) n. 187/2022- reiterando pedido formulado em
dois mil e vinte e um, para que seja realizado re-
paro na calçada do imóvel número 50 da Rua
Bias Fortes (Centro), danificada devido ao grande
volume  de  água  no  período  de  chuva;  d)  n.
188/2022-  realização  de  obras  para  eliminar  o
desnível no asfalto em frente ao número 280 da
Avenida Bahia, que provoca o empoçamento de
água,  causando  mau  cheiro  e  o  acúmulo  de
grande  quantidade  de  larvas  do  mosquito  da
dengue; e) n. 190/2022- troca da lâmpada quei-
mada no poste em frente ao número 765 da Rua
Luiz Carlos (Bairro Santiago), pois a Contribuição
para Custeio da Iluminação Pública estaria sendo
cobrada normalmente, e a falta da iluminação
propiciando o consumo e venda de drogas, além
da ação de marginais; 5) Débora de Sousa Dau/
PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Paulo
César Pereira/DEM: n. 185/2022- maior agilidade
na entrega dos atestados para os pacientes posi-
tivados da Covid-19 que procuram o Hospital de
Campanha, pois a demora estaria fazendo com
que as pessoas percam de quatro a cinco dias
de  trabalho;  que  o  atestado  seja  disponibilizo
também para os casos suspeitos, que necessitam
ficar em quarentena até o resultado do teste; 6)
Débora  de Sousa Dau/PSC,  Eunice Maria  Men-
des/PSB: n. 189/2022- que interceda junto ao go-
verno do Estado de Minas Gerais, visando a dis-
ponibilização de recursos para instalação de um
Centro  Especializado  em Autismo  em Araguari,
com  atendimento  das  pessoas  diagnosticadas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de for-
ma integrada e multidisciplinar (psicologia, tera-
pia  ocupacional,  fonoaudiologia  e  neurologia,
consultórios  para  atendimento  individual  e  em
grupo, sala de reunião, recepção e banheiros); 7)
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
192/2022-  providências imediatas  em relação à
Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Helena
que necessita de reparos na estrutura física, espe-
cialmente  quanto  à  acessibilidade  (rampas)  e
aos banheiros (manutenção nas portas), adequa-
ção da sala de vacina para a instalação da câ-
mara fria depositada na recepção por não pas-
sar pela porta da área de imunização; dedetiza-
ção do local e medidas capazes de combater
escorpiões; b) n. 195/2022- que informe os motivos
da não disponibilização de guias para a realiza-
ção de exames laboratoriais aos pacientes que
procuram por atendimento nas unidades de saú-
de; que informe se o Município estaria sem con-
trato com os laboratórios; se afirmativa a resposta,
esclarecer como ocorreu, considerando que de-
veria  haver  planejamento  prévio  e  adoção de
medidas para evitar esse tipo de situação; c) n.
196/2022-  reiterando  pedido  formulado no  ano
anterior, de melhoria na iluminação na Praça Hé-
lio Divino de Oliveira, situada na projeção da Rua
Professor  Valter  Fernandes  (Bairro  Sibipiruna),  e
execução do serviço de limpeza, instalação de

parque infantil (parquinho), lixeiras comuns e de
coleta seletiva; disponibilização de pena d'água;
revitalização  de  toda  a  área,  inclusive  com  a
construção de quadra de futebol; 8) Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota: n. 193/2022- informações sobre o abaste-
cimento  de  água  no  Condomínio  Sollar  Ville  II
(Bairro Goiás parte alta); segundo os moradores,
estaria faltando água todos os dias, mesmo com
a instalação de reservatórios,  seguindo orienta-
ção da Superintendência de Água e Esgoto, pois
a pressão da água seria muito fraca e não sobe
para as caixas d'agua; 9) Eunice Maria Mendes/
PSB: a) n. 197/2022- que encaminhe projeto de lei
concedendo auxílio,  por  meio de custeio,  para
possibilitar  que  associações/instituições,  com
ações  voltadas  para  pessoas  com  deficiência,
possam regularizar  situações  cadastrais  perante
cartório para registo/averbação do estatuto/alte-
ração, bem como atas de eleição e posse de di-
retoria, nos moldes do projeto que resultou na Lei
n. 6.029, de 4 de abril de 2018, permitindo a inscri-
ção  das  entidades  no  Programa  Nacional  de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Defi-
ciência - PRONAS/PCD (Lei Federal n. 12.715, de
17 de setembro de 2012), para o recebimento de
recursos federais, estaduais, municipais, por meio
de incentivo de captação de recursos, execução
e  prestação  de  contas  de  projetos;  b)  n.
198/2022-  implantação  de  tempo  integral  no
Centro Municipal de Educação Infantil Inês Vas-
concelos de Paiva Neves (Bairro São Sebastião),
para as crianças do pré-escolar de quatro e cin-
co anos, devido à dificuldade das mães que ne-
cessitam trabalhar e não têm onde deixar os fi-
lhos; c) n. 199/2022- realização de campanha e
mobilização junto aos órgãos responsáveis sobre
a Lei  Federal n.  11.259, de 30 de dezembro de
2005 - Lei  da Busca Imediata, que acrescentou
dispositivo à Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, de-
terminando investigação imediata  em caso  de
desaparecimento  de  criança  ou  adolescente,
não  sendo  necessário  aguardar  vinte  e  quatro
horas para registrar um boletim de ocorrência de
desaparecimento  de  menores;  d)  n.  200/2022-
convocação de assistentes sociais  e  psicólogos
para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal
n.  13.935,  de  11  de  dezembro  de  2019,  que
‘‘Dispõe sobre a prestação de serviços de psico-
logia e de serviço social  nas redes públicas de
educação  básica”,  pois  teria  vencido  o  prazo
para implantação do serviço; destacou a propo-
nente, a importância da atuação institucional dos
profissionais  psicólogo  e  assistente  social  no
acompanhamento  ao  processo  de  ensino  e
aprendizagem na rede municipal de ensino de
Araguari; e) n. 201/2022- que seja dada agilidade
na construção do Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas - CAPS-AD III, no Bairro São Sebas-
tião, para permitir atendimento diário a pacientes
que fazem uso de álcool e outras drogas, com

planejamento terapêutico dentro de uma pers-
pectiva individualizada de evolução contínua; f)
n. 202/2022- realização de processo licitatório vi-
sando a aquisição de máscaras para as famílias
em vulnerabilidade social e econômica, comba-
tendo a disseminação da nova onda do corona-
vírus; g) n. 203/2022- que os idosos ou responsáveis
por pessoas com deficiência ou transtorno do es-
pectro autista, pessoas com doenças renais crôni-
cas e transplantadas, dentre outros casos clínicos,
possam receber os remédios em casa ou retirar os
de uso contínuo nas Unidades Básicas de Saúde
da Família - UBSF’s, Estratégias de Saúde da Famí-
lia - ESF’s, e Unidades Básicas de Saúde - UBS’s; h)
n. 204/2022- que seja dada continuidade às obras
do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, no Bairro
São Sebastião, ampliando a oferta de infraestrutu-
ra de equipamento público esportivo qualificado;
capacitação de  servidores,  realização de con-
curso público ou processo seletivo para profissio-
nais que atuarão na referida praça de esportes; i)
n.  207/2022-  instalação  de  lixeiras  próximo  aos
Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e
aos Centros Educacionais Municipais - CEM's que
não possuam local adequado para descarte de
lixo; j) n. 208/2022- instalação de lixeiras nas proxi-
midades das Unidades Básicas de Saúde da Fa-
mília -  UBSF’s,  Estratégias de Saúde da Família -
ESF’s,  e  Unidades  Básicas  de  Saúde -UBS’s  que
não possuam local adequado para descarte de
lixo; k) n. 209/2022- atualização salarial, principal-
mente dos cargos de assistente social,  dentista,
pedagogo  social,  psicólogo,  com  encaminha-
mento do projeto de lei para aprovação no pri-
meiro quadrimestre; destacou a proponente, que
o impacto financeiro seria irrisório, por ser reduzido
o número de servidores, podendo a produtivida-
de ser agregada ao salário-base dos citados car-
gos, pois as despesas estariam abaixo da média
de gasto com pessoal, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, e já não estaria em vigor
a vedação de reajuste prevista na Lei Comple-
mentar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020; 10)
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 211/2022- implantação no Muni-
cípio do Programa Estratégia de Saúde Rural; b)
n. 212/2022- implantação do Horário do Trabalha-
dor nas Unidades Básicas de Saúde dos Distritos
de Amanhece e de Piracaíba; c) n. 213/2022- que
seja efetuada a coleta de lixo nos Distrito de Flo-
restina, nos Clubes Uirapuru e Pirapitinga, e na co-
munidade de Porto Barreiro (Distrito de Amanhe-
ce), pelo menos uma fez por semana, evitando o
acúmulo de lixo ao longo das rodovias e estradas;
d) n. 220/2022- que seja criado cursinho prepara-
tório para vestibulares e para o Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM, destinado aos alunos do
Município (cidade, zona rural e distritos); 11) Giulli-
ano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 210/2022- que seja
criado um Centro de Especialidades Odontológi-
cas; b) n. 214/2022- que interceda junto a empre-
sa  CAF  Transportes,  visando  a  disponibilização,
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nos horários de pico, de mais um ônibus na linha
que atende o Residencial  Portal  dos Ipês; c)  n.
215/2022-  informações  sobre  a  atualização  do
censo no Município; d) n. 216/2022- execução do
serviço de pintura estratigráfica, manutenção no
alambrado e instalação de lâmpadas de LED no
Viaduto Maria de Fátima Carneiro Pereira – Ne-
guinha; e) n. 219/2022- que encaminhe projeto de
lei concedendo reajuste salarial aos servidores pú-
blicos municipais, tendo como parâmetro a infla-
ção do ano anterior; 12) Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos: a) n. 221/2022- extensão
de linha do transporte coletivo até o Loteamento
São Judas II,  pois os moradores necessitam per-
correr  longas  distâncias  para  terem  acesso  ao
transporte público; b) n. 222/2022- instalação de
ponto de ônibus do transporte coletivo, com co-
bertura, no Conjunto Habitacional Mauá; 13) Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 223/2022-
que informe o saldo existente no Fundo da Nas-
cente  do  Dâmaso,  esclarecendo  o  motivo  de
não iniciar  as  obras  de contenção de erosões,
que ocorrem devido as constantes chuvas e a
existência de empresas no entorno da nascente;
b) n. 224/2022- abertura de um portão no muro
que separa o Centro Municipal de Educação In-
fantil - CMEI do Distrito de Amanhece e o Centro
Educacional Municipal – CEM Realino Elias Carrijo,
possibilitando  que  os  alunos  do  CMEI  tenham
acesso  à  quadra  de  esportes;  c)  n.  225/2022-
construção de mais salas de aula, quadra de es-
portes, revitalização da cozinha e do refeitório no
Centro  Educacional  Municipal  –  CEM  Ondina
Moutinho Vieira (Bairro Santa Helena); reforma e
construção de mais salas de aula, auditório e es-
paço  para  recreação no  Centro  Municipal  de
Educação Infantil  – CMEI Irmã Margarida (Bairro
dos Bosques); d) n. 226/2022- informações sobre o
processo referente a Estação Stevenson, conside-
rando o não cumprimento do contrato pela ven-
cedora da licitação,  especificando quais medi-
das estariam sendo tomadas e quando deverá
ocorrer novo processo licitatório; segundo o pro-
ponente, o patrimônio público estaria sendo de-
predado por  vândalos;  e)  n.  227/2022-  informa-
ções sobre o projeto da Companhia de Habita-
ção de Minas Gerais - Cohab de construção de
unidades  habitacionais  próximo  ao  Hospital  de
Campanha e à Justiça do Trabalho, ressaltando
ter  conhecimento  da  desistência  da  empresa
vencedora da licitação; f) n. 228/2022- melhoria
na iluminação pública na Rua Antônio Netinho e
na Rua Rui de Paiva Lima (Distrito Industrial), para
segurança dos moradores e dos colaborados de
duas empresas instaladas no setor, que, além de
ser pouco iluminado, estaria com três lâmpadas
queimadas;  g)  n.  229/2022-  reiterando  pedido
constante  do  requerimento  n.  2.952/2021,  para
que seja incluído no sistema o nome da Avenida
Hugo Carlos Dorázio, conforme Lei n. 4.643, de 11
de outubro de 2010, que deu esta denominação
a trecho da Avenida Theodoreto Veloso de Car-

valho;  pedido  extensivo  à  Central  dos  Correios
em Belo Horizonte; h) n. 230/2022- concessão de
reajuste salarial aos grupos técnicos, pois os venci-
mentos  estariam defasados;  i)  n.  231/2022-  que
seja reajustado o valor do abono salarial de natu-
reza  complementar  concedido aos  farmacêuti-
cos, instituído pela Lei n. 6.129, de 14 de dezem-
bro de 2018, mas com valor inferior ao abono das
demais  categorias,  instituído por meio da Lei  n.
5.717, de 30 de março de 2016; 14) Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/
DEM:  n.  232/2022-  encaminhando para  análise,
anteprojeto alterando o art. 182 da Lei Comple-
mentar n. 116, de 23 de julho de 2015- Código de
Saúde do Município, ampliando de um para dois
anos o prazo de validade do alvará sanitário ex-
pedido pela Vigilância Sanitária; reiterando pedi-
do  constante  do  requerimento  n.  59/2021;  15)
Paulo César Pereira/DEM: a) n. 233/2022- retirada
das vagas de estacionamento na Avenida Mato
Grosso, em frente a Escola Estadual Costa Sena,
por ser  o local ponto de parada do ônibus do
transporte coletivo intermunicipal; b) n. 234/2022-
realização de estudo para utilização do imóvel
do complexo da antiga Estrada de Ferro Mogia-
na, situado no cruzamento da Rua Luiz Schinoor
com a Avenida Joaquim Anibal; c) n. 235/2022-
encaminhando para análise, anteprojeto instituin-
do o funcionamento do Fórum Permanente de
Desenvolvimento  Sustentável  de  Araguari;  d)  n.
236/2022- execução do serviço de limpeza na se-
quência da Rua João Rodrigues da Cunha, Bairro
Parque dos Verdes, após o Cemitério Park, sentido
zona rural da região da Ponte Preta, com fiscali-
zação para coibir o descarte incorreto de lixo no
setor; 16) Renato de Almeida/PSC: a) n. 238/2022-
construção  de  meio-fio  no  entroncamento  da
Rua Monte Carmelo  com a Avenida Marechal
Rondon,  no  Bairro  Palmeiras  do  Império;  b)  n.
239/2022- realização de limpeza e de manuten-
ção na iluminação da Praça Cristovam Ferreira
de Godoy, saída para o Distrito de Amanhece; c)
n. 240/2022- instalação de lâmpadas de LED e tro-
ca  das  lâmpadas  queimadas  nas  Ruas  Marta
Aparecida Neves e Doutor Hugo Aguiar (Bairro In-
dependência), Rua Vinício de Araújo (Bairros San-
ta  Terezinha  e  Independência),  Avenida  Mare-
chal Rondon (Bairro Palmeiras do Império) e Rua
Aldegonda Petronella Thijssen (Bairro Ouro Verde);
17) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota: a) n. 241/2022- que interceda junto
a Secretaria de Educação do Estado de Minas
Gerais, para que seja dada continuidade a cons-
trução da quadra de esportes na Escola Estadual
Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, no Distrito
de Piracaíba, pois as obras inacabadas estariam
prejudicando alunos e professores, inclusive com
as aulas práticas de educação física sendo reali-
zadas em uma praça ao lado da escola; b) n.
244/2022- instalação de lixeiras e construção de
quadra  de  peteca  na  Avenida  das  Palmeiras
(Bairro São Sebastião), em frente a Unidade Bási-

ca de Saúde; 18) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 242/2022- instalação
de um novo parque infantil na Praça Santa Luzia,
no Distrito de Piracaíba; 19) Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota: a) n. 243/2022- construção de calça-
dão no entorno das baterias de poço artesiano
da Superintendência de Água e Esgoto, situadas
na Avenida Miguel Assad Debs (Bairro Santa Tere-
zinha) e na Avenida das Palmeiras (Bairro São Se-
bastião); b) n. 245/2022- extensão de rede elétrica
na Rua Teresinha Machado da Silva e na Avenida
das  Madeiras  (Bairro  São  Sebastião);  c)  n.
246/2022- designação de um médico clínico geral
para atender na Unidade Básica de Saúde da Fa-
mília do Bairro São Sebastião, pois os médicos da
unidade estariam de férias e a demanda teria au-
mentado devido ao surto de gripe e da Covid-19;
20) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL:
n.  247/2022-  construção de quadra  de  peteca
nos Distritos de Piracaíba, Amanhece e Santo An-
tônio e Contenda; 21) Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade: a) n. 248/2022- refazer a co-
bertura sobre o banco dos reservas e dos mesá-
rios no Centro de Apoio Comunitário - CESAC IV
Novo Horizonte; b) n. 249/2022- que engenheiros
desenvolvam projeto  para  conter  a  erosão  no
Córrego Dâmasos,  sendo imprescindível  a inter-
venção para a construção do parque linear; c) n.
252/2022-  recapeamento  e  retirada  de  entulho
na Rua Albino Carpanêda Pinho (Bairro Milenium);
d) n. 253/2022- que em parceria com entidades
de classe, seja realizado trabalho com o objetivo
de colocar o Município na disputa pela instala-
ção  da  fábrica  da  Cervejaria  Heineken;  e)  n.
256/2022- retirada dos entulhos e limpeza das Uni-
dade de Recebimento de Pequenos Volumes -
URPV’s, pois estariam com a capacidade esgota-
da; 22) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarieda-
de, Wilian Marques Postigo/PL: n. 250/2022- cria-
ção de selo de procedência e qualidade para os
produtos da agricultura familiar e artesanais pro-
duzidos no Município; 23) Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota: a) n. 257/2022- instalação de traves-
sia  elevada em frente ao número 310 – Abrigo
dos Velhos Cristo Rei - da Rua Osmundo Rodrigues
da Cunha (Bairro Sibipiruna); b) n. 258/2022- reca-
peamento da Rua Circular (Bairro Santa Helena);
c) n. 259/2022- extensão de rede elétrica no final
da Avenida Jardim Botânico, Bairro Gutierrez; d)
n. 260/2022- construção de uma praça na área
de propriedade do Município situada em frente
ao número 110 da Rua Engenheiro Bethou (Bairro
Santiago); e) n. 261/2022- remoção do canteiro
central  da Avenida Vereador Geraldo Teodoro,
no trecho compreendido entre os números 1.430
e 1.510, pois estaria dificultando a manobra de
carretas no setor; f) n. 262/2022- instalação de ca-
çamba grande para a coleta de lixo na entrada
da região do Porto Barreiro (Distrito de Piracaíba);
segundo o  proponente,  a  que existia  no  local,
além de não comportar a quantidade de lixo, foi
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furtada;  24)  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
263/2022- patrolamento da estrada vicinal situa-
da seiscentos metros após a estrada de Piracaí-
ba, à esquerda, antiga estrada do Bonolo; b) n.
264/2022-  instalação  de  placas  identificando  o
nome das ruas nos Bairros Goiás, Independência,
Santa Terezinha e Miranda, bem como no Distrito
de Amanhece; c) n. 265/2022- reforma do Termi-
nal  Rodoviário  Presidente Tancredo de Almeida
Neves  (rachaduras  nas  paredes  e  nas  platafor-
mas  de  embarque  e  desembarque,  bancos  e
placas  de  identificação  quebrados);  d)  n.
266/2022-  instalação de  redutor  de  velocidade
em frente ao Bar do Regines, na Rua Olívio Vieira
dos Santos (Bairro Vieno); 25) Eunice Maria Men-
des/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: n.  267/2022-
concessão de área para a empresa Parque das
Candeias Cemitério para Animais, objetivando a
implantação de um novo cemitério para animais
de pequeno porte, considerando que o atual ter-
reno estaria no limite da capacidade, podendo a
empresa cessar  a atividade;  26)  Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB,
Wellington Resende da Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL: n. 270/2022- designação de mais servi-
dores para atuar na Secretaria Municipal de Agri-
cultura,  Pecuária,  Abastecimento  e  Agronegó-
cios,  especialmente na parte técnica e jurídica,
para atender a demanda do setor, operacionali-
zando e viabilizando políticas públicas estaduais e
federais  para  o Município.  O Vereador  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade solicitou ao deputa-
do estadual  Doorgal  Andrada (requerimento n.
165/2022), o agendamento de reunião com o se-
cretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Le-
ônidas Oliveira, e com a Diretoria de Conserva-
ção e Restauração do Instituto Estadual do Patri-
mônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-
MG), no intuito de apresentar e discutir o projeto
de restauração e  conservação do Palácio dos
Ferroviários, tombado pelo Estado, em 5 de de-
zembro de 2002. O Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC,  por  meio  do  requerimento  n.
182/2022, convidou para fazer uso da tribuna livre
o coordenador-geral do Centro de Referência do
Município, a fim de prestar esclarecimentos sobre
a previsão de contratação de médicos e agilida-
de no atendimento.  As  Vereadores  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota e Wilian Marques Postigo/
PL, solicitaram o envio de ofício de pêsames (re-
querimento n. 191/2022) à família do doutor Deler-
mando Veloso de Araújo – Doutor Veloso. A Vere-
adora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o Ve-
reador  Paulo  César  Pereira/DEM  apresentaram
moção (n. 3/2022) de aplauso ao cantor e com-
positor Luiz Salgado (nascido em Patos de Minas e
residente em Araguari), cantador das belezas e
da fé de Minas Gerais e dos povos do Cerrado,
com repertório autêntico e genuíno na tradição

das festas populares, da Folia de Reis, do Conga-
do e da viola caipira. As Vereadoras Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/
PSB e o Vereador Paulo César Pereira/DEM, apre-
sentaram moção (n. 4/2022) de aplauso a Públio
Carísio de Paula, idealizador do Programa de Ini-
ciação Cultural – PIC, que valoriza a arte e preser-
va a história,  sendo um dos projetos  sociais  do
Centro  Espírita  Caridade.  A  Vereadora  Denise
Cristina  Lima  de  Andrade/PL  apresentou  as  se-
guintes proposições: a) requerimento n. 194/2022,
solicitando ao deputado federal José Vitor de Re-
sende Aguiar que, em parceria com a Prefeitura
Municipal  de Araguari,  interceda junto  à  Força
Área  Brasileira,  visando  a  apresentação  da  Es-
quadrilha da Fumaça para comemorar o aniver-
sário de Araguari; b) moção de aplauso n. 5/2022,
a Associação Sementear – Cultura, Arte e Educa-
ção, pelo um ano de fundação e pela apresen-
tação do espetáculo “Orquestra  e  Amigos  –  o
Show”, no dia quinze de dezembro de dois mil e
vinte e um; c) moção de aplauso n. 6/2022, a As-
sociação Mutirão,  presidida por  Stephanny Go-
mes,  direcionada à  capacitação,  democratiza-
ção e realização de ações sociais, culturais e es-
portivas, contando com noventa e oito projetos
aprovados em editais culturais e promovendo pa-
lestras, cursos de capacitação, oficinas esportivas
e culturais.  A Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB, por meio dos requerimentos n.s 205/2022 e
206/2022, solicitou respectivamente aos deputa-
dos federais Lafayette Luiz Doorgal de Andrada e
José Vitor de Resende Aguiar, uma atuação em
prol da pauta política sustentável, respaldando e
contribuindo com os municípios mineiros para ga-
rantir um meio ambiente ecologicamente equili-
brado, lembrando que o Estado viveu momentos
avassaladores com as enchentes, sendo necessá-
rio legislar preventivamente quando o assunto é a
segurança ecológica para a presente e futuras
gerações. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB solicitou o envio de ofícios de pêsames (re-
querimentos n.s 217/2022 e 218/2022) às famílias
da Irmã Tarcisiana – Maria Ribeiro de Rezende e
do doutor Veloso – Delermando Veloso de Araújo.
O Vereador Paulo César Pereira/DEM solicitou o
envio  de  ofícios  de  pêsames  (requerimentos  n.
237/2022)  às  irmãs  do  Colégio  Berlaar  Sagrado
Coração de Jesus, pelo falecimento da Irmã Tar-
cisiana – Maria Ribeiro de Rezende, extensivo aos
demais familiares. O Vereador Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade solicitou o envio de ofí-
cios  de  pêsames  (requerimentos  n.s  251/2022,
254/2022, 255/2022) às famílias de Miguel Modesto
de Araújo, de Isabel Veloso Naves da Cruz e de
Colimar Mendes. Os Vereadores Clayton Francis-
co Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eu-
nice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB,  Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Jú-

nior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Mar-
ques Postigo/PL, apresentaram o requerimento n.
268/2022, com aprovação tácita por conter o nú-
mero regimental de assinaturas, solicitando a dis-
pensa dos interstícios regimentais para discussão
e votação do projeto de lei n. 187/2022. Os Vere-
adores Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e
os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César
Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o
requerimento n. 269/2022, com aprovação tácita
por  conter  o número regimental de assinaturas,
solicitando a dispensa dos interstícios regimentais
para discussão e votação do projeto de decreto
legislativo  n.  71/2022.  Os  Vereadores  Wellington
Resende da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL
solicitaram ao deputado federal José Vitor de Re-
sende Aguiar (requerimento n. 271/2022), que via-
bilize a destinação de máquinas retroescavadeira
e  pá-carregadeira  para  o  Município,  visando
atender a grande demanda de serviços na zona
rural. A Vereadora Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL apresentou o projeto de lei n. 7/2022, que
“Dispõe sobre a permissão da presença de dou-
las durante todo o período de trabalho de parto
e pós-parto imediato nas maternidades das redes
pública e privada de saúde em Araguari,  e dá
outras providências.” O Vereador Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB  apresentou  o  projeto  de  lei  n.
8/2022,  que “Modifica  a denominação da Rua
Dez, localizada no Loteamento Residencial Portal
de Fátima, Bairro de Fátima, para Rua Onesino
Rodrigues da Cunha.” A Mesa da Câmara, por
maioria de seus membros, Vereadores Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presiden-
te, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota - vice-presiden-
te, Débora de Sousa Dau/PSC - segunda-secretá-
ria, apresentou o projeto de lei complementar n.
2/2022, que “Introduz alterações na Lei Comple-
mentar n. 62,  de 30 de setembro de 2009,  que
dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras da
Câmara Municipal  de Araguari,  cria  cargos  de
provimento  em  comissão,  altera  o  número  de
pontos por gabinete e dá outras providências.” O
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC apresen-
tou os projetos de decreto legislativo: a) n. 3/2022,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo  Senhor  Weuler  Santos  Donato”  –
com apoio da Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB; b) n. 4/2022, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Rebert
Borges  Lemos.”  A  Comissão  Permanente  de  Fi-
nanças,  Orçamento  e  Tomada de Contas,  por
maioria de seus membros, Vereadora Eunice Ma-
ria Mendes/PSB – presidente, e Vereador Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos  –  vice-presidente,
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fez a retirada do projeto de resolução n. 9/2021,
e reapresentou a matéria por meio do projeto
de decreto legislativo n. 5/2022, que “Aprova as
contas da Prefeitura Municipal de Araguari, Esta-
do  de  Minas  Gerais,  relativas  ao  exercício  de
2017 (dois mil e dezessete).” A Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB e o Vereador Renato de Al-
meida/PSC apresentaram o projeto de decreto
legislativo n. 6/2022, que “Concede o Título de
Cidadã Honorária de Araguari a Excelentíssima
Senhora Milena Andrade Pedrosa.” As Vereado-
ras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota e Wilian Marques
Postigo/PL, apresentaram a proposta de emen-
da à Lei Orgânica do Município n. 97/2022, que
“Altera a redação dos §§ 1º e 4º do art. 54, da
Lei Orgânica do Município de Araguari-MG, dis-
pondo sobre o processo de votação nominal do
veto.” IV- LEITURA DE PARECERES- Os presidentes
das comissões permanentes a seguir relaciona-
das encaminharam à Mesa da Câmara parece-
res  aos  projetos  em tramitação,  conforme dis-
posto no art. 90 do Regimento Interno. A Comis-
são Permanente de Legislação e Justiça emitiu
pareceres pela aprovação dos projetos:  a) de
lei  n.  187/2021 (declara de utilidade pública a
APCAR); b) de lei n. 219/2021 (Praça Celso Rodri-
gues do Nascimento Filho);  c)  de lei  n.  5/2022
(permuta  de  área  para  construção  do  novo
centro administrativo); d) de lei complementar n.
1/2022 (altera Lei Complementar n. 38, de 17 de
outubro de 2005-  bens públicos municipais);  e)
de decreto legislativo n. 71/2021 (Comenda Le-
gislativa Nilo Tabuquini), com o Vereador Renato
de Almeida/PSC assinando em substituição ao
Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (Mem-
bro da Mesa da Câmara); f) veto parcial à pro-
posição de lei n. 135/2021 – LOA (emendas n.s 7-
II, 7-III, 33, 36, 38 e 39). A Comissão Permanente
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
emitiu  pareceres  pela  aprovação dos  projetos
de lei n. 5/2022 e de lei complementar n. 1/2022;
nos supracitados pareceres, o Vereador Renato
de Almeida/PSC assinou em substituição ao Ve-
reador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente).
A Comissão Permanente de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas emitiu parecer pela não
aprovação do veto parcial à proposição de lei
n. 135/2021 – LOA (emendas n.s 7-II, 7-III, 33, 36,
38  e  39),  com o  Vereador  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota assinando em substituição ao Ve-
reador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente).
A Comissão Permanente de Meio Ambiente emi-
tiu parecer pela aprovação do projeto de lei n.
5/2022.  A  Comissão  Especial,  composta  pelos
Vereadores Waltemir Rodrigues Neves/Patriota –
vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/
Solidariedade - membro, e Wilian Marques Posti-

go/PL (em substituição a Vereadora Denise Cris-
tina  Lima  de  Andrade/PL  –  presidente),  emitiu
parecer pela aprovação do projeto de decreto
legislativo n. 71/2021. VI- ORADORES INSCRITOS-
Encontravam-se inscritos os Vereadores Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, sendo que os presentes dis-
pensaram o uso da palavra. VII- SEGUNDA CHA-
MADA-  Responderam  os  Vereadores  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa
Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giul-
liano  Sousa Rodrigues/PSB,  Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Re-
nato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wel-
lington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Pos-
tigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJE-
TOS EM PAUTA- Primeiramente, em observação
ao disposto no art. 288 da Resolução n. 99, de 17
de dezembro de 2021, foi determinado o arqui-
vamento  dos  projetos  de  resolução  n.s  6  e
7/2021, que alteravam o Regimento Interno re-
vogado. Encontravam-se na pauta desta sessão
ordinária os projetos a seguir relacionados; ante-
cedendo cada votação,  foi  anunciada a  dis-
cussão da matéria. Em votação o projeto de lei
n.  187/2021,  de  autoria  do  Executivo,  foram
aprovados  por  quatorze  votos:  a)  parecer  da
Comissão Permanente de Legislação e Justiça;
b) projeto de lei n. 187/2021 e o parecer da Co-
missão Permanente de Redação que, após efe-
tuar as necessárias correções quanto aos aspec-
tos  gramatical  e  lógico,  registrou  a íntegra  do
texto final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei n.  8,  de 25 de janeiro de 2022,
que “Declara de utilidade pública a Associação
de Produtores Caseiros e Artesãos de Araguari -
APCAR (com sede neste Município e inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nú-
mero 03.370.002/0001-60). Em votação o projeto
de decreto legislativo n. 71/2021, de autoria da
Mesa da Câmara e da Vereadora Denise Cristi-
na  Lima de Andrade/PL,  foram aprovados  por
quatorze votos: a) pareceres da Comissão Per-
manente de Legislação e Justiça e da Comissão
Especial;  b)  projeto  de  decreto  legislativo  n.
71/2021 e o parecer da Comissão Permanente
de  Redação,  efetuando  as  necessárias  corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico e
registrando a íntegra do texto final no parecer,
sendo  que  referido  projeto,  promulgado  pelo
presidente da Câmara, foi convertido no Decre-
to Legislativo n. 1.162, de 25 de janeiro de 2022,

que “Institui no Município de Araguari a Comen-
da Legislativa Nilo Tabuquini, e dá outras provi-
dências.”  No parecer da Comissão Permanente
de Redação ao citado projeto de decreto legis-
lativo, os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e Wel-
lington Resende da Silva/PL, assinaram em substi-
tuição aos membros da Mesa da Câmara, Vere-
adores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos - presidente, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota – vice-presidente, Débora de Sousa Dau/
PSC – segunda-secretária. IX- DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi apro-
vada sem restrições, por quatorze votos,  a ata
da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia
dezoito de janeiro de dois mil e vinte e dois. X-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Fo-
ram aprovados, por quatorze votos:  a) requeri-
mentos n.s 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165,  166,  167,  168,  169,  170,  171,  172,  173,  174,
175,  176,  177,  178,  179,  180,  181,  182,  183,  184,
185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,  192,  193,  194,
195,  196,  197,  198,  199,  200,  201,  202,  203,  204,
205,  206,  207,  208,  209,  210,  211,  212,  213,  214,
215,  216,  217,  218,  219,  220,  221,  222,  223,  224,
225,  226,  227,  228,  229,  230,  231,  232,  233,  234,
235,  236,  237,  238,  239,  240,  241,  242,  243,  244,
245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  252,  253,  254,
255,  256,  257,  258,  259,  260,  261,  262,  263,  264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/2022; b) moções
de aplauso n.s 3, 4, 5, 6/2022. XI- ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do
dia  da próxima sessão  ordinária,  o  projeto  de
decreto legislativo n. 89/2021 e o veto parcial à
proposição de lei n. 135/2021 – LOA. XII- CHAMA-
DA FINAL- Responderam os Vereadores Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa
Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giul-
liano Sousa Rodrigues/PSB,  Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Re-
nato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wel-
lington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Pos-
tigo/PL; ausentes na sessão a Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador Sebastião
Joaquim Vieira/PSL. O presidente Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu
a presença de todos, convocou os vereadores
para a próxima sessão ordinária da Câmara, a
realizar-se às oito horas do dia primeiro de feve-
reiro do corrente ano; e, às doze horas, declarou
encerrada a sessão. Câmara Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, em 25 de janeiro
de 2022.  Ata aprovada sem restrições, por de-
zesseis votos. Sala das sessões, em 1º de fevereiro
de 2022. Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos- presidente; Vereador Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário. 
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