
Ano V - Edição 393 Pág 1  Araguari, 3 de março de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI-MG
TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE CONTRATO. CON-
TRATADA:  SIMONE MENDES  PEREIRA  07461327607–
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  006/2022,  DISPEN-
SA  DE  LICITAÇÃO  N.º:  003/2022  –  Processo:
003/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JU-
RÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECO-
RAÇÃO PARA O EVENTO INSTITUCIONAL PROMOVI-
DO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG,
COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, MEDIDA PELO
NÚMERO DE PESSOAS,  NAS QUANTIDADES,  QUALI-
DADES E CONDIÇÕES DESCRITAS CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA. VALOR DO CONTRATO R$  R$
8.750,00  (Oito  mil  setecentos  e  cinquenta  reais);-
Prazo:  03/03/2022  a  10/03/2022.  DO:
01.01.00.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00,  Ficha:  003;
Fonte 100, Araguari 03 de Março de 2022 – Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto - Presidente da Câma-
ra Municipal de Araguari.  
_________________________________________________
TERMO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE

PREÇO

A Câmara Municipal de Araguari-MG torna públi-
co o TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS 008/2021 FORMALIZADO JUNTO A
CONTRATADA: MARCELLUS LEAO MONTES CARVA-
LHO 09397366670 - ME, empresa inscrita no CNPJ/
MF sob o nº.33.575.658/0001-01. As informaões so-
bre o cancelamento e seu inteiro teor poderá ser
consultada  nos  autos  do  processo  licitatório
001/2021. Araguari, 10 de Março de 2022 – Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câma-
ra Municipal.
_________________________________________________
TERMO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE

PREÇO

A Câmara Municipal de Araguari-MG torna públi-
co o TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS 018/2021 FORMALIZADO JUNTO A
CONTRATADA: AUTOMATIZA BRASIL LTDA, empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o nº.  13.833.079/0001-83.
As informaões sobre o cancelamento e seu inteiro
teor poderá ser consultada nos autos do processo
licitatório 001/2021. Araguari, 10 de Março de 2022
– Leonardo Rodrigues  da Silva Neto –  Presidente
da Câmara Municipal.
_________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REA-
LIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JANEIRO DE DOIS
MIL E VINTE E DOIS.  A Câmara Municipal  de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinaria-
mente 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 Al-
ves,  número 758,  nesta cidade.  O presidente da
Câmara,  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  solicitou  asegunda-secretária
que  fizesse  a  chamada.I-  PRIMEIRA  CHAMADA-
Responderamos Vereadores Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  -se-

gunda-secretária, Eunice Maria Mendes/PSB,  e os
Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos  -  presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota -vice-presidente, Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL.En-
tão o presidente, invocando a proteção de Deus
e em nome do povo araguarino, declarou aberta
a sessão esolicitou a segunda-secretáriaque fizes-
se a leitura da ata da sessão anterior e das corres-
pondências recebidas.II-  LEITURA DA ATA DA SES-
SÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária
da Câmara, realizada no dia dezoito de janeiro de
dois mil e vinte e dois.III- LEITURA DAS CORRESPON-
DÊNCIAS RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefei-
to  do Município:a)  n.s  3.299/2022,  3.554/2021,  em
resposta  aos  requerimentos  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 respos-
ta  aos  requerimentos  n.s  3.616,  3.975,  3.801,
3.792/2021,  do  Vereador  Clayton  Francisco  Bra-
zão/PSC;c)  n.s  3.285/2022,  3.526,  3.527,  3.556,
3.557/2021,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.720, 3.626, 3.625, 3.716, 3.719/2021, da Vereado-
ra Débora de Sousa Dau/PSC;d) n. 3.300/2022, em
resposta ao requerimento n. 3.990/2021, da Verea-
dora  Denise  Cristina  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  Rodri-
gues/PSB;g) n.s 3.287/2022, 3.523/2021, em respos-
ta aos requerimentos n.s 3.743, 3.653/2021, do Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos;h)  n.  3.292/2022,  em  resposta  ao  requeri-
mento 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 Verea-
dor  Renato  de  Almeida/PSC;j)  n.s  3.282,
3.283/2022, 3.520, 3.537, 3.531, 3.541/2021, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  3.763,  3.766,  3.669,
3.762, 3.764, 3.844/2021, do Vereador Rodrigo Cos-
ta  Ferreira/Patriota;k)  n.s  3.290/2022,  3.542/2021,
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  3.682,
3.770/2021,  do  Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade;l)  n.s  3.302/2022,  3.519/2021,
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  3.923,
3.689/2021,  do Vereador  Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL;m)  n.s  3.301/2022,  3.538/2021,  em resposta
aos requerimentos n.s 3.937, 3.775/2021, do Verea-
dor Waltemir Rodrigues 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 Welling-
ton  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 vin-
te e sete a trinta de dezembro de dois mil e vinte e
um, de três a sete e de dez a quatorze de janeiro
de dois mil e vinte e dois;q) n. 104/2022, encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação do

projeto de lei n. 6/2022, que “Altera a Lei n. 5.681,
de 3 de fevereiro de 2016, que “Dispõe sobre a cri -
ação do Sistema de Proteção das Áreas Verdes e
da Paisagem Urbana do Município de Araguari, e
a regulamentação do § 4º do art. 202 da Lei Orgâ-
nica do Município, e dá outras providências”.”Ofí-
cio n. 21/2022, da juíza diretora do Foro da Comar-
ca de Araguari - Poder Judiciário do Estado de Mi-
nas Gerais - Justiça de Primeiro Grau, comunican-
do a data da instalação dos trabalhos referentes
à Correição Ordinária Geral da Comarca de Ara-
guari neste ano, e que, em virtude do agravamen-
to da pandemia da Covid-19, não será realizada a
audiência  de  instalação.V-  APRESENTAÇÃO  SEM
DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES-Os Vereadores a se-
guir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio
dos requerimentos:1)  Cláudio Coelho Pereira/Soli -
dariedade,  Wilian  Marques  Postigo/PL:a)  n.
157/2022-  concessão  de  aumento  aos  servidores
ocupantes do cargo de operador de máquinas da
Prefeitura Municipal de Araguari, equiparando aos
salários pagos à categoria 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,  lar-
gura e outras,  tornando o trânsito  mais  seguro e
servindo  como  referência  para  localização;2)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:a)  n.
158/2022-  implantação  de  bueiros  inteligentes
(caixa coletora que filtra o material sólido sem im-
pedir  a passagem da água),  reduzindo a obstru-
ção e agilizando o trabalho de limpeza, evitando
alagamentos;b) n. 159/2022- celebração de con-
vênio com o Instituto Master de Ensino Presidente
Antônio Carlos – IMEPAC, possibilitando que o Ex-
presso Saúde preste atendimento na comunidade
rural  do  Campo  Redondo,  que  não  dispõe  de
centro médico;c)  n.  160/2022- que sejam realiza-
das  obras  de ampliação no Centro Educacional
Municipal João Pedreiro, com a construção de no-
vas salas de aula para atender a demanda;d) n.
162/2022-  instalação  de  televisores  nas  salas  de
aula das  escolas  municipais,  para fins  pedagógi-
cos, possibilitando, a partir de conexão com a in -
ternet, acessar diversas fontes de informação;e) n.
163/2022- instalação de câmeras de videomonito-
ramento em todas as unidades de saúde do Muni-
cípio, garantindo a segurança dos pacientes e ser-
vidores, sendo utilizadas tanto de modo preventivo
quanto  investigativo;f)  n.  164/2022-  regularização
das escrituras dos residenciais em situação irregu-
lar,  não contemplados com o benefício  em dois
mil e vinte e um;g) n. 166/2022- instalação de ram-
pas  de  acessibilidade  nas  Unidades  Básicas  de
Saúde da Família - UBSFs e demais órgãos públicos
do Município, garantindo a todos um acesso justo
e fácil aos serviços públicos;h) n. 167/2022- limpeza
completa na Mata do Desamparo, tomada por re-
síduos  que  degradam  o  meio  ambiente;i)  n.
168/2022- instalação de um sistema de videomoni-
toramento do trânsito no cruzamento da Avenida
Comissão  Crulls  com  a Rua  Niquelândia,  devido
ao grande fluxo de veículos, com alta incidência
de  acidentes;3)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC:a)
n. 169/2022- instalação de lâmpadas de LED no vi-
aduto de acesso ao Bairro São Sebastião, sentido
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Município de Corumbaíba;b) n. 170/2022- doação
de uniformes para os  alunos  das  escolas  munici-
pais; c) n. 171/2022- construção de praça no terre-
no situado na Rua Otacílio Pinto de Oliveira – BR-
050; realização de rua de lazer, prestando serviços
de corte de cabelo, emissão de documentos; ins-
talação 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 associações de bairro de Aragua-
ri,  disponibilizando sala e secretária para atender
a entidade;e) n. 173/2022- pagamento de produti-
vidade para as técnicas de enfermagem; conces-
são de aumento salarial para os agentes comuni-
tárias de saúde e fisioterapeutas; disponibilização
de  médico  oftalmologista  na  Policlínica;f)  n.
174/2022- ampliação da Unidade de Pronto Aten-
dimento – UPA;g) n. 175/2022- realização de casa-
mentos e divórcios comunitários, com custo zero;h)
n. 176/2022- construção no Cemitério Bom Jesus e
no  Cemitério  Park,  de  banheiro,  acessibilidade
para pessoas com deficiência, instalação de lâm-
padas  de  LED  e de  câmeras  de  videomonitora-
mento,  conserto  dos  portões,  manutenção  nas
calçadas, corredores 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 Saú-
de da Família – UBSF no Residencial Monte Moriá e
nos Bairros Vieno e dos Bosques;j) n. 178/2022- ins-
talação  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 Horizon-
te);k) n. 179/2022- realização manutenção na ilu-
minação com lâmpadas de LED,  pista de atletis-
mo, reforma nos vestiários e nos campos dos Cen-
tros de Apoio Comunitários, sendo CESAC I - Nestor
Scagliarini, CESAC II - Mané Preto, CESAC III - José
Santos Lima, CESAC IV - Jornalista Mário Nunes, um
complexo esportivo com pista de atletismo embor-
rachada; construção de campo de futebol soçai-
te nos CESACs II  e IV;l)  n.  180/2022- implantação
de pista de atletismo, de lâmpadas de LED e ma-
nutenção nos Centros de Apoio Comunitários - CE-
SACs I,  II,  III,  V;m) n. 181/2022- que seja efetuado
maior  repasse  para  a  Liga Araguarina  de  Futsal,
para os clubes da primeira divisão,  segunda divi -
são, campeonato 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- registro
de informações das vias na conta de água, como
o  bairro  e  o  Código  de  Endereçamento  Postal
CEP,  possibilitando  a  utilização  do  documento
como comprovante de endereço;b) n.  186/2022-
realização de reparo no asfalto em frente ao nú-
mero 165 da Rua Olímpio dos Santos, pois o bura-
co  estaria  danificando  os  veículos  e  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 reparo 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- realiza-
ção 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 queimada no poste em frente
ao número 765 da Rua Luiz  Carlos (Bairro Santia-
go), pois a Contribuição para Custeio da Ilumina-
ção 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 positivados 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 dispo-
nibilizo também para os casos suspeitos,  que ne-
cessitam ficar em quarentena até o resultado do
teste;6)  Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria
Mendes/PSB:n.  189/2022-  que  interceda  junto  ao
governo 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 forma
integrada  e  multidisciplinar  (psicologia,  terapia
ocupacional, fonoaudiologia e neurologia, consul-
tórios  para  atendimento  individual  e  em  grupo,
sala de reunião, recepção e banheiros);7) Denise
Cristina Lima de Andrade/PL:a) n. 192/2022- provi-
dências  imediatas  em relação à Unidade Básica
de Saúde do Bairro Santa Helena que necessita de
reparos na estrutura física, especialmente quanto
à acessibilidade (rampas) e aos banheiros (manu-
tenção nas portas), adequação da sala de vacina
para a instalação da câmara fria depositada na
recepção por não passar pela porta da área de
imunização; dedetização do local e medidas ca-
pazes de combater escorpiões;b) n. 195/2022- que
informe os motivos da não disponibilização de gui-
as para a realização de exames laboratoriais aos
pacientes que procuram por atendimento nas uni-
dades de saúde; que informe se o Município esta-
ria sem contrato com os laboratórios; se afirmativa
a resposta, esclarecer como ocorreu, consideran-
do que deveria haver planejamento prévio e ado-
ção  de  medidas  para  evitar  esse  tipo  de
situação;c) n. 196/2022- reiterando pedido formu-
lado no ano anterior,  de melhoria na iluminação
na Praça Hélio Divino de Oliveira, situada na proje-
ção da Rua Professor Valter Fernandes (Bairro Sibi-
piruna), e execução do serviço de limpeza, insta-
lação de  parque  infantil  (parquinho),  lixeiras  co-
muns  e  de  coleta  seletiva;  disponibilização  de
pena d'água; revitalização de toda a área, inclusi-
ve com a construção dequadra de futebol;8) De-
nise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota: n. 193/2022- informações sobre o
abastecimento de água no Condomínio SollarVille

II (Bairro Goiás parte alta); segundo os moradores,
estaria faltando água todos os dias, mesmo com a
instalação  de  reservatórios,  seguindo  orientação
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, como previsto na Lei n. 6.029, de 4 de abril
de 2018, permitindo a inscrição das entidades no
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saú-
de da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD (Lei
Federal  n.  12.715,  de  17  de  setembro  de  2012),
para o recebimento de recursos federais,  estadu-
ais,  municipais,  por  meio de incentivo de capta-
ção de recursos, execução e prestação de contas
de projetos;b) n. 198/2022- implantação de tempo
integral no Centro Municipal de Educação Infantil
Inês  Vasconcelos  de Paiva Neves  (Bairro São Se-
bastião), para as crianças do pré-escolar de qua-
tro e cinco anos, devido à dificuldade das mães
que necessitam trabalhar e não têm onde deixar
os filhos;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 dispositi -
vo à Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto  da Criança e  do  Adolescente,  determi-
nando investigação imediata  em caso  de  desa-
parecimento de criança ou adolescente, não sen-
do necessário aguardar vinte e quatro horas para
registrar um boletim de ocorrência de desapareci-
mento  de  menores;d)  n.  200/2022-  convocação
de assistentes sociais e psicólogos para dar cum-
primento ao disposto na Lei Federal n. 13.935, de
11  de  dezembro  de  2019,  que  ‘‘Dispõe  sobre  a
prestação de serviços de psicologia e de serviço
social  nas  redes  públicas  de  educação básica”,
pois  teria  vencido  o  prazo para implantação do
serviço; destacou a proponente, a importância da
atuação institucional dos profissionais psicólogo e
assistente social no acompanhamento ao proces-
so de ensino e aprendizagem na rede municipal
de  ensino  de  Araguari;e)  n.  201/2022-  que  seja
dada agilidade na construção do Centro de Aten-
ção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS-AD III, no
Bairro  São  Sebastião,  para  permitir  atendimento
diário a pacientes que fazem uso de álcool e ou-
tras drogas, com planejamento terapêutico dentro
de uma perspectiva individualizada de evolução
contínua;f) n. 202/2022- realização de processo li-
citatório visando a aquisição de máscaras para as
famílias  em  vulnerabilidade  social  e  econômica,
combatendo  a  disseminação  da  nova  onda  do
coronavírus;g)  n.  203/2022-  que os  idosos  ou res-
ponsáveis por pessoas com deficiência ou transtor-
no do espectro autista, pessoas com doenças re-
nais crônicas 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
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Família  -  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 in-
fraestrutura  de  equipamento  público  esportivo
qualificado;  capacitação  de  servidores,  realiza-
ção  de  concurso  público  ou  processo  seletivo
para profissionais  que atuarão na referida praça
de  esportes;i)  n.  207/2022-  instalação  de  lixeiras
próximo aos Centros Municipais  de Educação In-
fantil  – CMEIs e aos Centros Educacionais Munici-
pais  -  CEM's  que  não  possuam  local  adequado
para descarte de lixo;j) n. 208/2022- instalação de
lixeiras nas proximidades das Unidades Básicas de
Saúde da Família - 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,  princi -
palmente 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 produtividade
ser agregada ao salário-base dos citados cargos,
pois  as  despesas  estariam  abaixo  da  média  de
gasto com pessoal, de acordo com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal,  e já não estaria em vigor a
vedação de reajuste prevista na Lei Complemen-
tar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020;10) Giulli -
ano Sousa Rodrigues/PSB, Wilian Marques Postigo/
PL:a)  n.  211/2022-  implantação  no  Município  do
Programa  Estratégia  de  Saúde  Rural;b)  n.
212/2022- implantação do Horário do Trabalhador
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 Florestina,
nos Clubes Uirapuru e Pirapitinga, e na comunida-
de de Porto Barreiro (Distrito de Amanhece), 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  preparatório
para vestibulares e para o Exame Nacional do En-
sino Médio - ENEM, destinado aos alunos do Muni-
cípio  (cidade,  zona  rural  e  distritos);11)  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB:a) n. 210/2022- que seja cria-
do um Centro de Especialidades Odontológicas;b)
n.  214/2022- que interceda junto a empresa CAF
Transportes,  visando a disponibilização, nos horá-
rios de pico, de mais um ônibus na linha que aten-
de o Residencial Portal dos Ipês;c) n. 215/2022- in-
formações sobre a atualização do censo no Muni-
cípio;d) n. 216/2022- execução do serviço de pin-
tura  estratigráfica,  manutenção no alambrado e
instalação de lâmpadas de LED no Viaduto Maria
de  Fátima  Carneiro  Pereira  –  Neguinha;e)  n.
219/2022-  que  encaminhe  projeto  de  lei  conce-
dendo reajuste salarial aos servidores públicos mu-
nicipais, tendo como parâmetro a inflação do ano
anterior;12) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos:a)  n.  221/2022-  extensão  de  linha  do
transporte coletivo até o Loteamento São Judas II,
pois os moradores necessitam percorrer longas dis-
tâncias  para  terem  acesso  ao  transporte
público;b)  n.  222/2022-  instalação  de  ponto  de
ônibus do transporte coletivo, com cobertura, no

Conjunto  Habitacional  Mauá;13)  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos: a) n. 223/2022- que informe
o saldo existente no Fundo da Nascente do Dâma-
so, 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 Munici-
pal  de  Educação  Infantil  -  CMEI  do  Distrito  de
Amanhecee  o  Centro  Educacional  Municipal  –
CEM  RealinoEliasCarrijo,  possibilitando  que  osalu-
nos do CMEI tenham acesso à quadra de espor-
tes;c)  n.  225/2022-  construção  de  mais  salas  de
aula, quadra de esportes, revitalização da cozinha
e do refeitório no Centro Educacional Municipal –
CEM  Ondina  Moutinho  Vieira  (Bairro  Santa  Hele-
na); reforma e construção de mais salas de aula,
auditório e espaço para recreação no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil – CMEI Irmã Margari-
da  (Bairro  dos  Bosques);d)  n.  226/2022-  informa-
ções sobre o processo referente a Estação Steven-
son, considerando o não cumprimento do contra-
to  pela  vencedora  da  licitação,  especificando
quais medidas estariam sendo tomadas e quando
deverá ocorrer novo processo licitatório; segundo
o proponente, o patrimônio público estaria sendo
depredado por vândalos;e)  n.  227/2022- informa-
ções sobre o projeto da Companhia de Habitação
de Minas Gerais - Cohab de construção de unida-
des habitacionais próximo ao Hospital de Campa-
nha e à  Justiça do Trabalho,  ressaltando ter  co-
nhecimento da desistência da empresa vencedo-
ra da licitação;f) n. 228/2022- melhoria na ilumina-
ção pública na Rua Antônio Netinho e na Rua Rui
de Paiva Lima (Distrito Industrial), para segurança
dos moradores e dos colaborados de duas empre-
sas instaladas no setor, que, além de ser pouco ilu-
minado, estaria com três lâmpadas queimadas;g)
n.  229/2022-  reiterando  pedido  constante  do  re-
querimento  n.  2.952/2021,  para  que seja  incluído
no sistema o nome da Avenida Hugo Carlos Dorá-
zio,  conforme Lei  n.  4.643,  de  11  de  outubro  de
2010,  que  assim  denominou  trecho  da  Avenida
Theodoreto Veloso de Carvalho;pedido extensivo
à  Central  dos  Correios  em  Belo  Horizonte;h)  n.
230/2022- concessão de reajuste salarial  aos  gru-
pos técnicos,  pois  os vencimentos estariam defa-
sados;i) n. 231/2022- que seja reajustado o valor do
abono salarial de natureza complementar conce-
dido aos farmacêuticos, instituído pela Lei n. 6.129,
de 14 de dezembro de 2018, mas com valor inferi-
or ao abono das demais categorias, instituído por
meio da Lei n. 5.717, de 30 de março de 2016;14)
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César
Pereira/DEM:n.  232/2022-  encaminhando  para
análise,  anteprojeto  alterando  o  art.  182  da  Lei
Complementar  n.  116,  de  23  de  julho  de  2015-
Código de Saúde do Município, ampliando de um
para dois anos o prazo de validade do alvarásani-
tário expedido pela Vigilância Sanitária; reiterando
pedido 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 Mogiana, si-
tuado no cruzamento da Rua Luiz Schinoor com a
Avenida Joaquim Anibal;c)  n.  235/2022-  encami-
nhando para análise, anteprojeto instituindo o fun-
cionamento do Fórum Permanente de Desenvolvi-
mento Sustentável de Araguari;d) n. 236/2022- exe-
cução  do  serviço  de  limpeza  na  sequência  da
Rua João Rodrigues da Cunha, Bairro Parque dos
Verdes, após o Cemitério Park, sentido zona rural
da região da Ponte Preta, com fiscalização para
coibir o descarte incorreto de lixo no setor;16) Re-
nato de Almeida/PSC:a)  n.  238/2022-  construção
de meio-fio no entroncamento da Rua Monte Car-
melo com a Avenida Marechal Rondon, no Bairro
Palmeiras do Império;b) n. 239/2022- realização de
limpeza e de manutenção na iluminação da Pra-
ça Cristovam Ferreira de Godoy, saída para o Dis-
trito  de Amanhece;c)  n.  240/2022-  instalação de
lâmpadas de LED e troca das lâmpadas queima-
das  nas  Ruas  Marta  Aparecida  Neves  e  Doutor
Hugo  Aguiar  (Bairro  Independência),  Rua Vinício
de Araújo (Bairros Santa Terezinha e Independên-
cia),  Avenida Marechal  Rondon (Bairro  Palmeiras
do  Império)  e  Rua  AldegondaPetronellaThijssen
(Bairro Ouro Verde);17) Eunice Maria Mendes/PSB,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota:a) n. 241/2022- que
interceda junto a Secretaria de Educação do Esta-
do de Minas Gerais, para que seja dada continui-
dade a construção da quadra de esportes na Es-
cola  Estadual  Coronel  Lindolfo  Rodrigues  da Cu-
nha, no Distrito de Piracaíba, pois as obras inaca-
badas estariam prejudicando alunos e professores,
inclusive com as aulas práticas de educação física
sendo realizadas em uma praça ao lado da esco-
la;b) n. 244/2022- instalação de lixeiras e constru-
ção de quadra de peteca na Avenida das Palmei-
ras  (Bairro  São  Sebastião),  em  frente  a  Unidade
Básica de Saúde;18) Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta,  Wilian Marques Postigo/PL:n.  242/2022- instala-
ção de um novo parque infantil  na Praça Santa
Luzia,  no  Distrito  de  Piracaíba;19)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota:a) n. 243/2022- construção de cal-
çadão no entorno das baterias de poço artesiano
da Superintendência de Água e Esgoto,  situadas
na Avenida Miguel Assad Debs (Bairro Santa Terezi-
nha) 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 Família
do Bairro São Sebastião, pois os médicos da unida-
de estariam de férias e a demanda teria aumenta-
do devido ao surto de gripe e da Covid-19;20) De-
nise  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 Antônio
e Contenda;21) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli -
dariedade:a) n. 248/2022- refazer a cobertura so-
bre o banco dos reservas e dos mesários no Cen-
tro  de Apoio Comunitário  -  CESAC IV  Novo Hori-
zonte;b)  n.  249/2022-  que  engenheiros  desenvol-
vam projeto para conter a erosão no Córrego Dâ-
masos, sendo imprescindível a intervenção para a
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construção do parque linear;c) n. 252/2022- reca-
peamento  e  retirada  de  entulho  na  Rua  Albino
Carpanêda Pinho (Bairro Milenium);d) n. 253/2022-
que em parceria com entidades de classe, seja re-
alizado trabalho com o objetivo de colocar o Mu-
nicípio na disputa pela instalação da fábrica da
Cervejaria  Heineken;e)  n.  256/2022-  retirada  dos
entulhos e limpeza das Unidade de Recebimento
de Pequenos Volumes - URPV’s, pois estariam com
a capacidade esgotada;22) Sebastião Alves Ribei-
ro  Júnior/Solidariedade,  Wilian  Marques  Postigo/
PL:n. 250/2022- criação de selo de procedência e
qualidade para os produtos da agricultura familiar
e artesanais produzidos no Município;23) Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota:a)  n.  257/2022-  instala-
ção de  travessia  elevada  em frente  ao  número
310 - Abrigo dos Velhos Cristo Rei - da Rua Osmun-
do  Rodrigues  da  Cunha  (Bairro  Sibipiruna);b)  n.
258/2022-  recapeamento  da  Rua Circular  (Bairro
Santa  Helena);c)  n.  259/2022-  extensão  de  rede
elétrica no final da Avenida Jardim Botânico, Bair-
ro  Gutierrez;d)  n.  260/2022-  construção  de  uma
praça na área de propriedade do Município situa-
da 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 núme-
ros 1.430 e 1.510, pois estaria dificultando a mano-
bra de carretas no setor;f) n. 262/2022- instalação
de caçamba grande para a coleta de lixo na en-
trada da região do Porto Barreiro (Distrito de Pira-
caíba); segundo o proponente, a que existia no lo-
cal, além de não comportar a quantidade de lixo,
foi  furtada;24)  Wilian  Marques  Postigo/PL:a)  n.
263/2022- patrolamento da estrada vicinal situada
seiscentos metros após a estrada de Piracaíba, 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 Terminal
Rodoviário Presidente Tancredo de Almeida Neves
(rachaduras  nas  paredes  e  nas  plataformas  de
embarque e desembarque,  bancos e placas  de
identificação  quebrados);d)  n.  266/2022-  instala-
ção de redutor  de velocidade em frente ao Bar
do Regines, na Rua Olívio Vieira dos Santos (Bairro
Vieno);25)  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian  Mar-
ques  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 terreno estaria no limite
da capacidade, podendo a empresa cessar a ati-
vidade;26) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eu-
nice Maria Mendes/PSB, Wellington Resende da Sil-
va/PL,  Wilian Marques Postigo/PL:n.  270/2022- de-
signação de mais servidores para atuar na Secre-
taria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento  e  Agronegócios,  especialmente  na  parte
técnica e jurídica,  para atender  a  demanda do
setor,  operacionalizando  e  viabilizando  políticas
públicas  estaduais  e federais  para o Município.O
Vereador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade
solicitou ao deputado estadual Doorgal Andrada
(requerimento  n.  165/2022),  o  agendamento  de

reunião com o secretário de Cultura e Turismo de
Minas Gerais, Leônidas Oliveira, e com a Diretoria
de Conservação e Restauração do Instituto Esta-
dual  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de Minas
Gerais (IEPHA-MG), no intuito de apresentar e dis-
cutir o projeto de restauração e conservação do
Palácio dos Ferroviários, tombado pelo Estado, em
5 de dezembro de 2002.O Vereador Clayton Fran-
cisco  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 Sou-
sa Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota e Wilian Marques Postigo/PL, solici-
taram o envio de ofício de pêsames (requerimento
n. 191/2022) à família do doutor Delermando Velo-
so de Araújo – Doutor Veloso.A Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL  e o Vereador Paulo
César  Pereira/DEM  apresentaram  moção  (n.
3/2022)  de  aplauso  ao  cantor  e  compositor  Luiz
Salgado (nascido em Patos de Minas e residente
em Araguari), cantador das belezas e da fé de Mi-
nas Gerais e dos povos do Cerrado, com repertó-
rio autêntico e genuíno na tradição das festas po-
pulares, da Folia de Reis, do Congado e da viola
caipira.As Vereadoras Denise Cristina Lima de An-
drade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador
Paulo  César  Pereira/DEM,  apresentaram  moção
(n.  4/2022)  de  aplauso  a  PúblioCarísio  de  Paula,
idealizador  do  Programa  de  Iniciação  Cultural  –
PIC, que valoriza a arte e preserva a história, sen-
do um dos projetos sociais do Centro Espírita Cari-
dade.A Vereadora Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL apresentou as seguintes proposições: a) re-
querimento n. 194/2022, solicitando ao deputado
federal José Vitor de Resende Aguiar que,em par-
ceria com a Prefeitura Municipal  de Araguari,  in-
terceda  junto  à  Força Área  Brasileira,  visando  a
apresentação  da  Esquadrilha  da  Fumaça  para
comemorar  o aniversário  de Araguari;  b)  moção
de aplauso n. 5/2022, a Associação Sementear –
Cultura, Arte e Educação, pelo um ano de funda-
ção e pela apresentação do espetáculo “Orques-
tra e Amigos – o Show”, no dia quinze de dezem-
bro de dois mil e vinte e um; c) moção de aplauso
n.  6/2022,  a  Associação  Mutirão,  presidida  por
Stephanny  Gomes,  direcionada  à  capacitação,
democratização  e  realização  de  ações  sociais,
culturais  e  esportivas,  contando  com  noventa  e
oito projetos aprovados em editais culturais e pro-
movendo palestras, cursos de capacitação, ofici-
nas esportivas e culturais.A Vereadora Eunice Ma-
ria  Mendes/PSB,  por  meio  dos  requerimentos  n.s
205/2022 e 206/2022, solicitou respectivamente aos
deputados federais Lafayette Luiz Doorgal de An-
drada e José Vitor de Resende Aguiar, uma atua-
ção em prol da pauta política sustentável, respal-
dando e contribuindo com os municípios mineiros
para garantir um meio ambiente ecologicamente
equilibrado,  lembrando  que  o  Estado  viveu  mo-
mentos  avassaladores  com  as  enchentes,  sendo
necessário legislar preventivamente quando o as-

sunto é a segurança ecológica para a presente e
futuras  gerações.O Vereador  Giulliano  Sousa  Ro-
drigues/PSB solicitou o envio de ofícios de pêsames
(requerimentos n.s 217/2022 e 218/2022) às famílias
da Irmã Tarcisiana – Maria Ribeiro de Rezende e
do doutor  Veloso –  Delermando Veloso de Araú-
jo.O Vereador Paulo César Pereira/DEM solicitou o
envio  de  ofícios  de  pêsames  (requerimentos  n.
237/2022) às irmãs do Colégio Berlaar Sagrado Co-
ração de Jesus, pelo falecimento da Irmã Tarcisia-
na – Maria Ribeiro de Rezende, extensivo aos de-
mais familiares.O Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade solicitou o envio de ofícios de
pêsames  (requerimentos  n.s  251/2022,  254/2022,
255/2022) às famílias de Miguel Modesto de Araú-
jo, de Isabel Veloso Naves da Cruz e de Colimar
Mendes.Os Vereadores 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, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Paulo César  Pereira/DEM,  Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Welling-
ton Resende da Silva/PL,  Wilian Marques Postigo/
PL, apresentaram o requerimento n. 268/2022, com
aprovação tácita por conter o número regimental
de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstí-
cios regimentais para discussão e votação do pro-
jeto de lei n. 187/2022.Os Vereadores Clayton Fran-
cisco 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/Repu-
blicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Al-
meida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebas-
tião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wilian Marques Postigo/
PL, apresentaram o requerimento n. 269/2022, com
aprovação tácita por conter o número regimental
de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstí-
cios regimentais para discussão e votação do pro-
jeto de decreto legislativo n. 71/2022.Os Vereado-
res  Wellington  Resende da Silva/PL  e  Wilian  Mar-
ques  Postigo/PL  solicitaram ao deputado federal
José  Vitor  de  Resende  Aguiar  (requerimento  n.
271/2022), que viabilize a destinação de máquinas
retroescavadeira e pá-carregadeira para o Muni-
cípio, visando atender a grande demanda de ser-
viços  na  zona  rural.A  Vereadora  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL apresentou o projeto de lei n.
7/2022, que “Dispõe sobre a permissão da presen-
ça de doulas durante todo o período de trabalho
de parto e pós-parto imediato nas maternidades
das redes pública e privada de saúde em Aragua-
ri, 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 Ro-
drigues da Cunha.”A Mesa da Câmara, por maio-
ria de seus membros, Vereadores Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos - presidente, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota - vice-presidente, Dé-
bora  de  Sousa  Dau/PSC  -  segunda-secretária,
apresentou  o  projeto  de  lei  complementar  n.
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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 Câ-
mara Municipal de Araguari, cria cargos de provi-
mento em comissão,  altera o número de pontos
por gabinete e dá outras providências.”O Verea-
dor  Clayton Francisco  Brazão/PSC apresentou os
projetos  de decreto legislativo:  a)  n.  3/2022,  que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Exce-
lentíssimo  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 Le-
mos.”A Comissão Permanente de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas, por maioria de seus
membros, Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB –
presidente, e Vereador Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos – vice-presidente, fez a retirada do pro-
jeto de resolução n. 9/2021, e reapresentou a ma-
téria por meio do projeto de decreto legislativo n.
5/2022, que “Aprova as contas da Prefeitura Muni-
cipal  de Araguari,  Estado de Minas Gerais,  relati-
vas ao exercício de 2017 (dois mil e dezessete).”A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB  e  o Verea-
dor Renato de Almeida/PSC apresentaram o pro-
jeto de decreto legislativo n. 6/2022, que “Conce-
de o Título de Cidadã Honorária de Araguari a Ex-
celentíssima Senhora Milena Andrade Pedrosa.”As
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Ro-
drigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Se-
bastião Alves Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Walte-
mir Rodrigues Neves/Patriota e Wilian Marques Pos-
tigo/PL,  apresentaram a proposta  de  emenda  à
Lei Orgânica do Município n. 97/2022, que “Altera
a redação dos §§ 1º e 4º do art. 54, da Lei Orgâni-
ca do Município de Araguari-MG, dispondo sobre
o processo de votação nominal do veto.”IV- LEITU-
RA DE PARECERES-  Os  presidentes  das  comissões
permanentes  a  seguir  relacionadas  encaminha-
ram à Mesa  da  Câmara  pareceres  aos  projetos
em tramitação,  conforme disposto  no art.  90  do
Regimento Interno.A Comissão Permanente de Le-
gislação e Justiça emitiu  pareceres pela aprova-
ção dos projetos: a) de lei n. 187/2021 (declara de
utilidade pública a APCAR); b) de lei n. 219/2021
(Praça Celso  Rodrigues  do  Nascimento  Filho);  c)
de lei n. 5/2022 (permuta de área para construção
do novo centro administrativo); d) de lei comple-
mentar n. 1/2022 (altera Lei Complementar n. 38,
de 17 de outubro de 2005- bens públicos munici-
pais); e) de decreto legislativo n. 71/2021 (Comen-
da Legislativa Nilo Tabuquini), com o Vereador Re-
nato  de  Almeida/PSC  assinando  em substituição
ao  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
(membro da Mesa da Câmara); f) veto parcial à
proposição 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 Al-
meida/PSC assinou  em substituição ao Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausente). A Comis-
são Permanente de Finanças, Orçamento e Toma-

da 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  assi-
nando em substituição ao Vereador Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL (ausente).A Comissão Permanen-
te de Meio Ambiente emitiu parecer pela aprova-
ção do projeto de lei n. 5/2022.A Comissão Especi-
al, composta pelos Vereadores Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota  –  vice-presidente,  Sebastião  Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade  -  membro,  e  Wilian
Marques  Postigo/PL(em substituição a  Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL), emitiu pare-
cer pela aprovação do projeto de decreto legisla-
tivo n. 71/2021.VI- ORADORES INSCRITOS- Encontra-
vam-se inscritos os Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC,
Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
sendo que os presentes dispensaram o uso da pa-
lavra.VII-  SEGUNDA  CHAMADA-  Responderamos
Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Dé-
bora de Sousa Dau/PSC,  Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores  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,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL.VIII-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PRO-
JETOS  EM  PAUTA-Primeiramente,  em  observação
ao disposto no art. 288 da Resolução n. 99, de 17
de dezembro de 2021, foi determinado o arquiva-
mento  dos  projetos  de  resolução n.s  6  e  7/2021,
que alteravam o Regimento Interno revogado.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. 187/2021, de
autoria da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e
do  Vereador  Wilian  Marques  Postigo/PL,  foram
aprovados por quatorze votos: a) parecer da Co-
missão  Permanente  de  Legislação  e  Justiça;  b)
projeto de lei n. 187/2021 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramati-
cal  e lógico,  registrou a íntegra do texto final  no
parecer e transformou esse na Proposição de Lei
n. 8, de 25 de janeiro de 2022, que “Declara de uti-
lidade pública a Associação de Produtores Casei-
ros  e  Artesãos  de  Araguari  -  APCAR  (com  sede
neste  Município  e  inscrita  no  Cadastro  Nacional
da Pessoa Jurídica sob o número 03.370.002/0001-
60).Em votação o projeto de decreto legislativo n.
71/2021, de autoria da Mesa da Câmara e da Ve-
readora  Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL,  fo-
ram aprovados por  quatorze votos:  a)  pareceres
da Comissão Permanente de Legislação e Justiça
e da Comissão Especial; b) projeto de decreto le-
gislativo n. 71/2021 e o parecer da Comissão Per-

manente de Redação, efetuando as  necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co e registrando a íntegra do texto final no pare-
cer, sendo que referido projeto, promulgado pelo
presidente da Câmara, foi convertido no Decreto
Legislativo n. 1.162, de25 de janeiro de 2022, que
“Institui no Município de Araguari a Comenda Le-
gislativa Nilo Tabuquini, e dá outras providências.”
No  parecer  da  Comissão  Permanente  de  Reda-
ção ao citado projeto  de  decreto  legislativo,  os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos  e  Wellington Resen-
de  da  Silva/PL,  assinaram  em  substituição  aos
membros  da Mesa da Câmara,  Vereadores  Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - pre-
sidente, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota – vice-pre-
sidente,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  –  segunda-
secretária.IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA
SESSÃO  ANTERIOR-  Foi  aprovada  sem  restrições,
por quatorze votos, a ata da sessão ordinária da
Câmara,  realizada no  dia  dezoito  de  janeiro  de
dois  mil  e vinte e dois.X-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por quator-
ze  votos:  a)  requerimentos  n.s157,  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.s3,  4,  5,
6/2022.XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Fi-
caram para a ordem do dia da próxima sessão or-
dinária, o projeto de decreto legislativo n. 89/2021
e o veto parcial à proposição de lei n. 135/2021 –
LOA.XII- CHAMADA FINAL- Responderamos Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Wal-
temir  Rodrigues Neves/Patriota,  Wellington Resen-
de da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; ausen-
tes  na sessão  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB e o Vereador Sebastião Joaquim Vieira/
PSL.O  presidente  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos agradeceu a presença de to-
dos, convocou os vereadores para a próxima ses-
são ordinária da Câmara, a realizar-se às oitohoras
do dia primeiro de fevereiro do corrente ano; e, às
doze horas, declarou encerrada a sessão. Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
25  de  janeiro  de  2022.  Ata  aprovada sem restri -
ções, por dezesseis votos. Sala das sessões, em 1º
de fevereiro  de 2022.   Vereador Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos-presidente; _Ve-
reador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL-  primeiro-
secretário. 
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