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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA
NO DIA VINTE E NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE
E DOIS. A Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia vinte e
nove de março 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 cida-
de. O vice-presidente da Câmara, Vereador Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, assumindo a presidência dos
trabalhos, solicitou ao primeiro-secretário que fizesse
a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vere-
adores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Eunice Ma-
ria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota-vice-presidente,  Se-
bastião  Joaquim Vieira/PSL-primeiro-secretário,  Wal-
temir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende
da Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Então,  invo-
cando  a  proteção  de  Deus  e  em  nome  do  povo
araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao
primeiro-secretário  que  fizesse  a  leitura  da  ata  da
sessão anterior e das correspondências recebidas. II-
LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata
da  sessão  extraordinária  da  Câmara,  realizada  no
dia vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois.
III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofí -
cios enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 456,
481/2022,  encaminhando  os  saldos  bancários  refe-
rentes aos períodos de quatorze a dezoito e de vinte
e um a vinte  e  cinco de março do corrente;  b)  n.
497/2022,  encaminhando  o  projeto  de  lei  comple-
mentar  n.  5/2022,  que  “Promove alterações  na  Lei
Complementar  n.  151,  de 7  de novembro de 2018,
que “Dispõe sobre a limpeza e manutenção dos ter -
renos baldios e também dos imóveis abandonados,
bem como manutenção das  calçadas  nos  imóveis
situados no Município de Araguari – MG, propõe san -
ções  ao  proprietário,  titular  do  domínio  útil,  promi-
tente  comprador  ou  possuidor  a  qualquer  título
quanto  ao  seu  descumprimento  e  dá outras  provi-
dências”; c) n. 499/2022, encaminhando e solicitan-
do  urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
40/2022, que “Referenda o convênio de saída de n.
1261000472/2022/SEE,  que entre si  celebraram o Es-
tado de Minas Gerais,  por intermédio da Secretaria
de Estado de Educação e o Município de Araguari,
dando outras providências.” IV- APRESENTAÇÃO SEM
DISCUSSÃO DE  PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a  se-
guir  relacionados  solicitaram  ao  prefeito,  por  meio
dos requerimentos: 1) Renato de Almeida/PSC: a) n.
1.191/2022-  revisão  do projeto  arquitetônico  de  re-
forma do camelódromo situado no Mercado Munici-
pal,  objetivando não remover  os  lojistas e comerci-
antes já instalados no espaço; b) n. 1.192/2022- ins-
talação  de  redutor  de  velocidade  em  frente  ao
Centro Educacional  Municipal  Maria de Fátima Oli-
veira Morais, na Rua Sacramento, número 82 (Bairro
Santiago),  proporcionando  maior  segurança  aos
alunos e pais; c) n. 1.193/2022- instalação de reduto -
res de velocidade nas proximidades do cruzamento
da Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha com a
Avenida  Joaquim  Aníbal,  por  serem  constantes  os
acidentes, com riscos para os alunos da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e frequen-
tadores  da  Igreja  e  da  Praça  do  Rosário;  d)  n.
1.194/2022-  manutenção  do  pavimento  (operação

tapa-buracos) no cruzamento da Rua Lindolfo Rodri -
gues da Cunha com a Avenida Joaquim Aníbal, pois
existem buracos nos dois lados das faixas de pedes-
tre; e) n. 1.195/2022- realização de reparo para con-
ter os vazamentos de água em frente ao número 335
da  Rua  Rômulos  Augusto  Carpanêda,  e  em  frente
ao número 598 da Rua Oziano Moreira de Almeida
(Bairro  Independência);  f)  n.  1.196/2022-  instalação
de lâmpadas em frente ao número 261 da Rua Louri -
val  Pereira  Barbosa (Bairro  Goiás);  g)  n.  1.197/2022-
contratação  de  fonoaudiólogos  para  atender  na
rede municipal de saúde, uma vez que os pacientes
aguardam por meses para agendarem uma consul-
ta;  2)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
1.198/2022-  informações sobre o processo licitatório
para construção de um novo CMEI - Centro Munici -
pal de Educação Infantil no Distrito de Piracaíba; b)
n. 1.199/2022- informações sobre o processo licitató-
rio para contratação da empresa que será respon-
sável  pelos  procedimentos  de  regularização  dos
imóveis na cidade e distritos, por meio da Lei de Re-
gularização  Fundiária  Urbana  -  REURB;  c)  n.
1.200/2022-  disponibilização de banheiros  químicos,
ampliação  dos  banheiros  e  reforma  das  estruturas
dos  campos  de  futebol  que  irão  receber  os  jogos
dos campeonatos da Liga Araguarina de Futebol  -
LAF,  adaptando para  atender  também  as  pessoas
com  deficiência;  d)  n.  1.201/2022-  realização  de
evento na Semana do Meio Ambiente - Dia Mundial
do Meio Ambiente (cinco de junho),  constando do
cronograma o mutirão de despoluição do Rio Para-
naíba (cancelado durante o período de pandemia)
e das cachoeiras; e) n. 1.202/2022- execução de pa-
vimentação  asfáltica,  extensão  de  rede  elétrica
(postes  e  lâmpadas),  construção de rede  pluvial  e
drenagem urbana na Rua Cumari  (Bairro Santiago);
f) n. 1.203/2022- instalação de câmeras de monitora-
mento  dentro  das  salas  de  aula  e  demais  depen-
dências  dos  Centros  Educacionais  Municipais  –
CEMs, visando evitar ações contra as crianças, pro-
fessores e servidores, e de vândalos; 3) Sebastião Al -
ves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.  1.205/2022-
instalação de câmeras de videomonitoramento em
frente aos Centros Educacionais Municipais – CEMs,
coibindo a prática de delitos; b) n. 1.206/2022- exe-
cução de reparo na estação de tratamento de es-
goto  no  Jardim  Panorama,  evitando  o  mau cheiro
na região, que atinge os moradores e os frequenta-
dores  do  Pica-Pau  Country  Club;  c)  n.  1.207/2022-
que  informe  os  procedimentos  adotados  para  a
construção do Distrito Industrial III, no Bairro Novo Ho-
rizonte,  inclusive sobre a execução de obras de in-
fraestrutura em parceria com as empresas que serão
beneficiadas  com  a  doação  dos  terrenos;  d)  n.
1.209/2022-  designação de médico para  avaliar  as
pessoas interessadas em participar de atividades no
complexo do Araguari Tênis Clube - ATC, possibilitan-
do que pessoas de baixa renda pratiquem um espor-
te;  e) n. 1.210/2022- que sejam adotadas providên-
cias com relação ao entulho deixado nas vias, após
a  execução  de  operação  tapa-buracos;  f)  n.
1.211/2022- conserto do aparelho de raio-X existente
na Policlínica;  4)  Sebastião Alves  Ribeiro  Júnior/Soli-
dariedade, Wilian Marques Postigo/PL: n. 1.208/2022-
que  interceda  junto  ao  Departamento  de  Edifica-
ções e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/
MG, a fim de serem executadas melhorias na sinali-
zação da MG-414,  que liga Araguari  ao  Distrito  de
Amanhece, instalando tachões (olho de gato) e pla-
cas  de sinalização, melhorias  e limpeza no acosta-

mento;  5)  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.
1.212/2022- que interceda junto às empreiteiras con-
tratadas do setor de limpeza urbana, para o forneci-
mento  de  café  da  tarde  aos  funcionários;  b)  n.
1.213/2022- instalação de redutor de velocidade na
Rua Estácio de Sá, esquina com Rua Florestina (Bair -
ro Miranda); c) n. 1.215/2022- pagamento do adicio-
nal de zona rural a todos os motoristas aprovados no
último processo seletivo e lotados na Secretaria Mu-
nicipal de Educação; d) n. 1.216/2022- que seja ga-
rantido todos os direitos constitucionais aos servido-
res  contratados pelo regime temporário,  efetuando
o pagamento dos adicionais de insalubridade, pro-
dutividade,  um sexto,  quinquênio;  e)  n.  1.217/2022-
pagamento dos direitos trabalhistas dos Regimes Es-
tatutário  e  Celetista  aos  aprovados  no  último  pro-
cesso seletivo, inclusive quinquênios; 6) Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n.
1.214/2022-  que  a  correção do  índice  inflacionário
seja aplicada aos agentes de endemias e aos agen-
tes de saúde; 7) Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL, Wilian Marques Posti -
go/PL: n. 1.218/2022- pagamento imediato das van-
tagens,  como  quinquênio,  adicional  de  zona  rural,
etc., inclusive do período retroativo; que justifique o
não pagamento dos citados benefícios aos aprova-
dos em processo seletivo; 8) Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.219/2022-  realização  de  reparos  na  estrada  rural
do Retiro Velho; b) n. 1.224/2022- realização de ma-
nutenção no mata-burro na região do Porto Barreiro
(sentido Distrito de Piracaíba); 9) Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 1.220/2022- realização de ma-
nutenção  nas  estradas  rurais  da  região  do  Capim
Branco; b) n. 1.221/2022- realização de manutenção
nas estradas rurais da região da Folha Larga; a po-
pulação do setor propôs fornecer o cascalho para a
execução do serviço; c) n. 1.222/2022- instalação de
postes de iluminação na pista da Avenida dos Eletri-
cistas,  Loteamento Residencial  Bela Suíça,  que não
possui o benefício; d) n. 1.223/2022- implantação do
pipódromo municipal,  criando um espaço de  lazer
próprio  para  as  pipas,  com  normas  de  segurança;
10) Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.225/2022- cons-
trução de banheiro público na Praça Nossa Senhora
Aparecida, no Distrito de Amanhece, local de para-
da de grande número de ciclistas e praticantes de
motocross,  para  lanchar  e  descansar;  b)  n.
1.226/2022- instalação de lixeiras de grande porte no
final da Rua Bias Fortes (Distrito de Amanhece), Leite
Estrela  (sentido  Piçarrão),  Posto  Boiadeiro  (Rodovia
MG-223),  Sol  Nascente,  Campo  Redondo,  Jacuba,
Distrito de Florestina, Macaúbas e Taquaral MG-414,
Taboca, Piçarrão, Contenda; c) n. 1.227/2022- insta-
lação de academia ao ar livre em frente ao número
100 -  Condomínio Torres  do Bela,  da Rua Marechal
José  Pessoa;  d)  n.  1.228/2022-  continuidade  nas
obras de asfaltamento da Rua Eduardo Barbosa de
Souza (Bairro Santiago); e) n. 1.229/2022- realização
de manutenção na Unidade Básica de Saúde da Fa -
mília - UBSF do Distrito de Amanhece (pintura, troca
das torneiras e do bebedouro danificados); 11) Wili -
an Marques Postigo/PL, Rodrigo Costa Ferreira/Patri -
ota:  n.  1.230/2022-  patrolamento da estrada da Ar-
pasa,  sentido  Retiro  Velho  -  região  do Fundão;  12)
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.  1.231/2022-
que informe se o governo de Minas Gerais encami-
nhou resposta sobre o pedido de doação de mata-
burros ao Município; reitera pedido formulado a Se-
cretaria de Infraestrutura do Estado, de destinação
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de  cinquenta  mata-burros  ao  Município;  b)  n.
1.234/2022-  instalação  de  placas  informativas  nos
novos pontos de ônibus do transporte coletivo, espe-
cificando  os  horários  e  a  respectiva  linha;  c)  n.
1.235/2022- aumento das cotas mensais para realiza-
ção de eletroencefalograma (EEG), teste ergométri -
co,  doppler  venoso,  raio-X, ultrassom, carótidas;  ar-
gumentou a proponente, que a demanda reprimida
estaria  gerando  grande  desgaste  para  os  que  ne-
cessitam realizar os procedimentos; d) n. 1.236/2022-
que interceda perante a Instituição Cristã de Assis-
tência Social - ICASU, com o objetivo de ampliar as
turmas do curso Menor Aprendiz, divulgando ampla-
mente os critérios de inscrição e de agendamento,
no site da Prefeitura e nos meios de comunicação;
e) n. 1.305/2022- encaminhando para análise, ante-
projeto de lei instituindo o Dia do Influenciador Digi -
tal,  a  ser  comemorado em dezessete de maio;  13)
Ana Lúcia Rodrigues  Prado/PSB,  Sebastião Joaquim
Vieira/PSL: n. 1.232/2022- execução de melhorias na
Praça  Argemiro  Vieira  Carneiro  (Bairro  Sibipiruna),
instalando bancos, parque infantil, academia ao ar
livre, placas indicativas com o nome da praça, ilumi-
nação, lixeiras comuns; 14) Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  n.
1.233/2022-  demarcação  proibindo  estacionar  nos
dois sentidos da Rua Maria Borella Pellegrini, Residen-
cial Solar Park Bela Vista; destacaram os proponen-
tes, a existência de grande quantidade de carros su-
cateados  estacionados  na  via,  em  local  proibido,
trazendo  transtornos  aos  moradores  da  região;  15)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
1.237/2022- realização de campanha para dar maior
visibilidade aos programas sociais  desenvolvidos no
Município, em especial sobre a tarifa social, direcio-
nada às famílias de baixa renda ou em situação de
vulnerabilidade social, aplicada nas contas de água
e de energia elétrica (SAE/CEMIG); b) n. 1.238/2022-
aquisição do equipamento necessário (caminhão e
demais materiais), capacitação dos servidores e ve-
rificação do custo-benefício para a execução, pelo
Município,  do  serviço  de  pintura  estratigráfica  nas
vias, evitando a contratação de empresa terceiriza-
da e visando a prestação de um serviço mais efici -
ente; c) n. 1.240/2022- encaminhando para análise,
anteprojeto  de lei  dispondo sobre a concessão de
desconto aos contribuintes considerados bons paga-
dores;  16)  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,
Paulo César Pereira/DEM: n. 1.239/2022- doação de
área para instalação da sede do Congo Verde, enti -
dade  declarada  de  utilidade  pública  que  muito
contribui  com  a  cultura  em  Araguari;  17)  Clayton
Francisco Brazão/PSC: a) n. 1.241/2022- disponibiliza-
ção  de  profissionais  da  área  de  psicologia  para
prestar atendimento em todas as escolas municipais;
b) n. 1.242/2022- troca do poste de madeira por de
cimento na Rua Joaquim Ferreira de Oliveira (Bairro
Goiás  parte  alta);  c)  n.  1.243/2022-  execução  dos
serviços  de  operação  tapa-buracos  e  de  varrição
nas ruas no Loteamento Residencial  Alvorada, bem
como  construção  de  quadra  de  esportes;  d)  n.
1.244/2022-  cópia  dos  contratos  assinados  com  a
empresa Constral,  discriminando os valores a serem
pagos; e) n. 1.245/2022- instalação de redutor de ve-
locidade  na  Rua  Benjamin  Constant  (Bairro  Miran-
da); f) n. 1.246/2022- transferência de poste para ao
lado do número 213 da Rua Satélite (Bairro Novo Ho-
rizonte); g) n. 1.247/2022- construção de quadra de
esportes e instalação de academia ao ar livre, par -
quinho  de  madeira,  lâmpadas  de  LED  e  lixeira  na

Praça Doutora Patrícia Resende Ávila, no Loteamen-
to Cidade Nova; h) n. 1.249/2022- instalação de re-
dutor de velocidade na Rua Laís Katharine Lopes, no
Loteamento  Residencial  Portal  dos  Ipês  I;  i)  n.
1.251/2022- instalação de câmeras de videomonito-
ramento dentro da Policlínica,  transferindo o ponto
biométrico  do  fundo  para  a  entrada  da  unidade;
instalação de Heart  Face;  encaminhamento da fo-
lha  de  ponto  dos  médicos,  referente  a  presente
data;  18)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
1.252/2022-  que  seja  disponibilizado  contraceptivo
de implante hormonal (Implanon) na rede municipal
de saúde,  por  ser  mais  eficaz  e  menos agressivo a
saúde, com o custo variando de duzentos a oitocen-
tos  reais;  portanto,  elevado  principalmente  para  a
população de baixa renda, porém viável e econô-
mico para a Administração Pública,  a longo prazo;
b) n. 1.253/2022- revitalização da Praça Doutor José
Jehovah  Santos  (Praça  da  Casa  da  Cultura),  com
arborização, academia ao ar livre e parque infantil,
mais  lixeiras,  iluminação  apropriada,  projeto  paisa-
gístico com flores, árvores nativas e frutíferas, arbus-
tos e folhagens; poda das árvores, sendo que algu-
mas foram suprimidas e outras com risco iminente de
queda;  c)  n.  1.254/2022-  contratação  de  mais  um
motorista para dirigir  o caminhão de apreensão de
animais de grande porte, que são levados ao Curral
Municipal, possibilitando a prestação do serviço por
vinte e quatro horas e a substituição no período de
férias; 19) Débora de Sousa Dau/PSC, Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo César Pe-
reira/DEM:  a)  n.  1.255/2022-  encaminhando  para
análise, anteprojeto de lei dispondo sobre a criação
do piso salarial  dos  médicos  veterinários,  conforme
estabelecido na Lei Federal n. 4.950-A, de 22 de abril
de 1966, já pago a alguns servidores, por determina-
ção judicial; também destacou a proponente, que a
categoria foi excluída da lei que estabeleceu o pa-
gamento  de  abono  salarial;  20)  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos: a) n. 1.256/2022- execução do serviço de pin-
tura estratigráfica nas vias  do Residencial  Madri;  b)
n.  1.257/2022-  que  seja  realizado  o  recapeamento
asfáltico  nas  vias  do  Residencial  Madri,  sendo  nas
Ruas Maria das Dores Peixoto Farias, José Inácio Feli-
zardo, Companhia de Dança Nação Negra, e conti -
nuação  do  recapeamento  da  Rua  Marechal  José
Pessoa (parou na altura do número 211); 21) Denise
Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 1.258/2022-  rela-
ção das rotas  do transporte  escolar,  especificando
as credenciadas ou não, e o motivo de existirem ro-
tas  não  credenciadas;  b)  n.  1.259/2022-  que  envie
relação dos veículos utilizados no transporte escolar
da zona rural, especificando o ano e a capacidade
de cada um; cópia das vistorias e dos discos de ta-
cógrafos das vans e dos ônibus em serviço no cor-
rente ano; destacou a proponente, terem noticiado
que alguns  motoristas  necessitam  trafegar  em  alta
velocidade para cumprir os horários, devido à insufi-
ciência  de veículos;  c)  n.  1.260/2022-  que encami-
nhe relatório detalhado indicando em quais rotas e/
ou locais estaria sendo utilizada cada uma das vinte
e cinco vans Peugeot Expert, adquiridas em dezem-
bro  de  dois  mil  e  vinte,  para  o  Departamento  de
Transporte Escolar; d) n. 1.261/2022- que sejam ado-
tadas providências imediatas para que o transporte
escolar seja oferecido de forma adequada e satisfa-
tória, conforme previsto no art. 1o da Lei n. 5.981, de
18 de dezembro de 2017,  que disciplina do serviço
realizado  diretamente  pelo  Município;  ressaltou  a

proponente, que, nos termos da lei, transporte esco-
lar adequado é o que satisfaz as condições de con -
tinuidade, regularidade, atualidade, segurança, higi-
ene,  cortesia e eficiência na prestação do serviço,
algo que não estaria acontecendo no Município; e)
n. 1.262/2022- que informe o número de estudantes
com deficiência que utilizam o transporte escolar e
o número de veículos que integram a frota (própria
ou terceirizada), atendendo ao disposto no art. 8o, §
2o, da Lei n. 5.981, de 18 de dezembro de 2017; f) n.
1.263/2022-  que avalie  a  possibilidade de dividir  as
rotas do Porto Barreiro (sentido Distritos de Amanhe-
ce e de Piracaíba), Araras II,  Granja, Londrina,  Ma-
caúba, Tomé e imediações, colocando mais veícu-
los para transportar os alunos; as citadas rotas, que
eram atendidas por cinco vans,  atualmente,  estari -
am contando com apenas um ônibus;  além da su -
perlotação, as crianças saem de casa às quatro ho-
ras e trinta minutos da manhã, e percorrem duzentos
e sessenta quilômetros por dia; g) n. 1.264/2022- que
sejam  disponibilizados  salários  mais  atrativos  e  me-
lhores condições de trabalho para os motoristas do
transporte escolar, visando assegurar a permanência
dos  profissionais  no  cargo;  h)  n.  1.265/2022-  maior
agilidade e empenho na recuperação das estradas
rurais, especialmente nas utilizadas para o transporte
escolar; alguns alunos estariam sem utilizar o serviço
porque os veículos não chegam em suas residências;
22) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 1.266/2022- que
encaminhe  projeto  de  lei  equiparando  os  salários
dos servidores públicos municipais veterinários e téc-
nicos  de  radiologia  aos  salários  dos  servidores  que
recebem benefícios  concedidos por  meio  de deci-
são da Justiça do Trabalho; b) n. 1.267/2022- instala-
ção de placas restritivas de circulação de veículos
pesados na Rua Estrela do Sul, na Praça José Rodri -
gues Alves,  na Praça Padre Nilo Tabuquini  e a Rua
Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha (Centro), regi-
ão  que  concentra  vários  imóveis  tombados  como
patrimônio histórico municipal; c) n. 1.268/2022- que
interceda  junto  a  empresa  CAF  Transportes  Eireli,
para a ampliação dos horários  de ônibus do trans-
porte coletivo,  durante a realização da CaféAgro -
Araguari  2022; d) n. 1.269/2022- liberação de entra-
da franca em todos os dias da CaféAgro - Fenicafé
e Expo Araguari - edição 2022, garantindo a todos o
acesso ao evento, após dois anos de restrições devi -
do a pandemia da Covid-19;  e)  n.  1.271/2022- que
realize estudo para avaliar o impacto financeiro de
pagamento do adicional de noventa por cento so-
bre o vencimento/salário-base das psicólogas esco-
lares da Secretaria Municipal de Educação, que não
recebem  nenhum  tipo  de  adicional/gratificação;
que seja realizada a revisão dos vencimentos, propi-
ciando equidade para a categoria; f) n. 1.274/2022-
que encaminhe projeto de lei  estabelecendo priori-
dade  no  atendimento  das  pessoas  ostomizadas,
conforme Lei  Federal  n.  7.853,  de 24  de novembro
de 1989, e Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezem -
bro de 2004, que equiparou a ostomia às demais de-
ficiências que produzem dificuldades para o desem-
penho  normal  das  funções  do  indivíduo;  informou
que a Lei  Federal  n. 13.031,  de 24 de setembro de
2014, dispõe sobre a caracterização de símbolo que
permita a identificação de local ou serviço habilita -
do ao uso por pessoas com ostomia, para o esvazia-
mento da bolsa coletora,  sendo necessária a inser -
ção,  nos  estabelecimentos  públicos  e  privados  no
Município,  do  símbolo  dos  ostomizados  em  placa
única de atendimento preferencial; g) n. 1.275/2022-
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encaminhando para análise, anteprojeto de lei insti-
tuindo o Programa de Incentivo ao Emplacamento
de Veículos ou Transferência de Placas para o Muni -
cípio  de  Araguari,  incrementando  a  arrecadação
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos  Auto-
motores  –  IPVA,  denominado  “Placa  Legal”;  h)  n.
1.276/2022- que informe se o Município estaria inscri -
to  no Programa Brasil  Sorridente;  se negativa a res -
posta,  efetuar  o  cadastro,  pois  o  governo  federal
anunciou a intenção de ampliar o acesso ao trata-
mento  odontológico  no  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS), promovendo a prevenção e tratamento bucal
para todas as idades; i) n. 1.277/2022- encaminhan-
do para análise, anteprojeto de lei referente à distri-
buição de equipamento de proteção contra radia-
ção UV aos  servidores  públicos  que desempenhem
funções ao ar livre, expostos ao sol; 23) Eunice Maria
Mendes/PSB, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wili -
an Marques Postigo/PL: n. 1.270/2022- patrolamento
e  cascalhamento  das  estradas  rurais  na  região  do
Pontilhão Ferroviário,  Viveiro  Japonês,  Arpasa e por
toda a extensão do Desamparo, iniciando no Lotea-
mento Residencial Solar Park Bela Vista até a BR-050;
24)  Giulliano Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.  1.278/2022-
informações sobre a reforma geral no Ginásio Riva-
dávia Bernardino da Silva, no Distrito de Amanhece;
b) n. 1.279/2022- que informe o motivo da não substi -
tuição  da van  na  Rota  68,  e  que  sejam adotadas
medidas para o retorno da mesma; c) n. 1.280/2022-
destinação mensal para os moradores da zona rural,
de fichas de consulta nas Unidades Básicas de Saú-
de; d) n. 1.281/2022- instalação de travessia elevada
de pedestre em frente à Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais  –  APAE,  na Avenida Joaquim
Aníbal,  no  setor  de embarque e desembarque dos
alunos  da Escolinha Vovó Corina;  e)  n.  1.284/2022-
que encaminhe relatório referente ao transporte es-
colar em dois mil e dezenove, dois mil e vinte e dois
mil e vinte e um, especificando a quilometragem ro-
dada diariamente, mensal e os valores pagos mês a
mês; 25) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César
Pereira/DEM:  n.  1.282/2022-  que  interceda  junto  à
empresa responsável  pelo  Estacionamento Rotativo
Remunerado - Zona Azul, a fim de conceder isenção
de pagamento aos idosos, utilizando o cartão dispo-
nibilizado pela Prefeitura como comprovante do di-
reito ao benefício;  26) Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos:  a)  n.  1.285/2022-  que  seja  de-
senvolvido um projeto de reforma e de implantação
digital  e  inovadora  na  Biblioteca  Pública;  b)  n.
1.286/2022-  execução do serviço  de pintura estrati-
gráfica na Rua Manoel Vitorino (Bairro Jardim Regi-
na);  27)  Leonardo Rodrigues  da Silva  Neto/Republi-
canos, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: n. 1.287/2022-
construção de calçada na entrada do cemitério no
Distrito de Piracaíba; 28) Leonardo Rodrigues da Sil -
va Neto/Republicanos, Wilian Marques Postigo/PL: n.
1.288/2022-  construção de calçada na entrada do
cemitério  no  Distrito  de  Amanhece;  29)  Marcus  Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB: n. 1.289/2022- encaminhando para análise, an-
teprojeto de lei criando a creche do idoso; 30) Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.  1.290/2022-
realização de reparos para conter o vazamento de
água em frente ao número 207 da Rua Nazzareno Si-
cari (Bairro Milenium); b) n. 1.291/2022- realização de
estudo técnico objetivando a instalação de passare-
la ao lado do viaduto da Ferrovia Centro-Atlântica -
FCA, próximo a empresa Guaraná Santana, evitan-
do a  travessia  irregular  de  pedestres  pelo  canteiro

central  da  rodovia,  com  risco  de  acidentes;  c)  n.
1.293/2022- realização de reparo na tampa da boca
de lobo (bueiro) na Rua José de Freitas Prata, Resi-
dencial  Bela  Suíça,  que  estaria  muito  danificada,
trazendo  insegurança  aos  transeuntes;  31)  Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferrei-
ra/Patriota: n. 1.292/2022- reforma em caráter emer-
gencial da Unidade Básica de Saúde – UBS do Distri-
to de Piracaíba ou construção de outra unidade, já
que a estrutura  física  do prédio não atende a  de-
manda local (possui apenas um consultório médico);
em resposta ao requerimento n. 1.115/2021, a coor-
denadora da Atenção Primária  de Saúde informou
ter encaminhado a matéria aos setores de engenha-
ria,  manutenção  e  financeiro,  para  execução  de
projeto e disponibilidade orçamentária; que informe
se existe data para execução das obras;  32)  Paulo
César  Pereira/DEM:  a)  n.  1.294/2022-  reitera  pedido
constante do requerimento  n.  2.045/2021,  referente
à implantação de faixas ou passarelas elevadas no
Município,  conforme anteprojeto  encaminhado em
anexo;  b)  n.  1.295/2022-  implantação/adequação
para Guarda Civil  Municipal,  para auxiliar  e dar su-
porte às demais forças de segurança que atuam na
defesa dos direitos da população; c) n. 1.296/2022-
realização de limpeza e pavimentação asfáltica na
continuação da Rua Alvim Borges,  após a Avenida
Brasil,  sentido  estrada  vicinal,  pois  estaria  sendo
construído um loteamento no setor, pela AJBS Incor-
poradora Ltda.; d) n. 1.297/2022- que sejam disponi-
bilizados os arquivos digitais das plantas de novos lo-
teamentos  aprovados,  em  arquivos  com  extensão
DWG  (evolução  do  AUTOCAD)  ou  outra  extensão,
no site da Prefeitura de Araguari,  atendendo a de-
manda dos profissionais de arquitetura, urbanismo e
engenharia,  agilizando  processos  para  localização
das  edificações;  e)  n.  1.298/2022-  revitalização  da
Praça Cristóvam Ferreira de Godoy, saída para o Dis-
trito de Amanhece; f) n. 1.299/2022- troca da lâmpa-
da em frente ao número 241 da Rua União e ao lon-
go da Rua Colúmbia (Bairro Santa Terezinha). Os Ve-
readores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Eunice Ma-
ria Mendes/PSB e Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, soli-
citaram o envio de oficio de pêsames (requerimento
n. 1.204/2022) à família de Reny Marques de Oliveira.
Os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Euni-
ce Maria Mendes/PSB, Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
moção (n. 39/2022) de aplauso ao Jornal Gazeta do
Triângulo,  pelos  oitenta  e  sete  anos  de  relevantes
serviços  prestados  –  fundado em março de um mil
novecentos e trinta e sete, levando aos leitores uma
informação  precisa,  imparcial  e  de  qualidade.  Os
Vereadores  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade,  Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  Wilian  Marques
Postigo/PL,  apresentaram  moção  (n.  40/2022)  de
aplauso  a  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
pela  iniciativa de realizar  campanha de castração
de animais,  ocorrida  no  período  de  vinte  e  dois  a
vinte e cinco de março do corrente mês, no Parque
de Exposições Rondon Pacheco. Os Vereadores Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade  e  Wilian
Marques  Postigo/PL  apresentaram  moção  (n.
41/2022) de aplauso ao secretário municipal de Po-
líticas Sobre Drogas, Carlos Eduardo Freire e equipe,
pelo desenvolvimento do projeto Varal Solidário (dis-
tribuição de roupas e calçados), que muito tem aju-
dado as pessoas menos favorecidas. O Vereador Se-
bastião  Joaquim  Vieira/PSL  efetuou  a  retirada  do
projeto de lei n. 213/2022, que “Modifica a denomi-

nação  da  Rua  Dezoito,  localizada  no  Loteamento
Residencial  Solar  Park  Bela  Vista,  para  Rua Marcus
Francisco Rodrigues Valle; prosseguindo, apresentou
as  seguintes  proposições:  a)  moção de  aplauso  n.
42/2022,  a  coordenação  do  setor  de  Zoonoses  e
equipe de agentes de endemias, pelo excelente tra -
balho realizado no combate ao Aedes aegypti, sen-
do referência técnica na Superintendência Regional
de  Saúde  em  Uberlândia;  b)  projeto  de  lei  n.
41/2022, que “Modifica a denominação da Travessa
Trinta  e  Dois,  localizada  no  Bairro  Sibipiruna,  para
Rua Marcus Francisco Rodrigues Valle”; b) projeto de
decreto legislativo  n.  30/2022,  que “Concede o Di -
ploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
Carlos Andrade Marra.” O Vereador Clayton Francis-
co  Brazão/PSC  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.
1.248/2022, solicitando ao deputado federal José Vi -
tor  de Resende Aguiar  a doação de kits  esportivos
para os atletas de Araguari; b) n. 1.250/2022, convi-
dando Dalmar José Ferreira para fazer uso da tribu -
na, a fim de discorrer sobre o camelódromo na cida-
de.  Os Vereadores Clayton Francisco Brazão/PSC e
Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentaram o proje-
to de decreto legislativo n. 31/2022, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Se-
nhor Pablo Donizette Cavalcante.” A Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC e os  Vereadores  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e Wilian Mar-
ques Postigo/PL, apresentaram as moções de aplau-
so: a) n. 43/2022, a vice-prefeita do Município, Maria
Cecília  de  Araújo,  pela  ajuda  e  apoio  ao  Projeto
Castramóvel,  que  realizou  trezentos  e  quarenta  e
seis  procedimentos  de  castração de  animais;  b)  n.
44/2022,  ao  presidente  do  Sindicato  Rural  de  Ara-
guari, Malk Mauad, por ter disponibilizado espaço no
Sindicato  Rural  para  desenvolvimento  do  Projeto
Castramóvel;  ressaltaram  a  parceria  da  entidade
em outras ações em prol da população araguarina
(voltadas  para  as  crianças)  e  dos  animais;  c)  n.
45/2022,  ao  advogado  do  Sindicato  Rural  de  Ara-
guari,  doutor Thiago Sampaio, por  ter  intermediado
a parceria para disponibilização do espaço onde foi
desenvolvido  o  Projeto  Castramóvel.  A  Vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC e o Vereador  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos apresentaram
moção (n. 46/2022) de aplauso à secretária adminis-
trativa do Sindicato Rural de Araguari, Valdirene Teo-
doro,  pelo  apoio  ao Projeto  Castramóvel,  atuando
com  profissionalismo  e  comprometimento  com  a
causa animal.  A Vereadora Débora de Sousa Dau/
PSC efetuou a retirada do projeto de lei n. 13/2022,
que “Modifica a denominação da Rua Três, localiza-
da no Residencial  Parque Sibipiruna,  Bairro  Sibipiru-
na, para Rua Consuelo Maria Pereira Pinto”; reapre-
sentando a matéria na sequência, por meio do pro-
jeto de lei n. 42/2022, que “Modifica a denominação
da Travessa Vinte e Sete, localizada no Loteamento
Paineiras, para Rua Consuelo Maria Pereira Pinto.” A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apresentou as
seguintes  proposições:  a)  requerimentos  n.s
1.272/2022 e 1.273/2022, solicitando respectivamente
aos deputados estaduais Raul José de Belém Door-
gal e Gustavo Sad Lafayette de Andrada, que inter -
cedam junto ao Departamento de Edificações e Es-
tradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG, para
a realização de manutenção e limpeza nas Rodovi-
as MG-223 e LMG-748, principalmente nos pontos de
baixa visão e onde as placas de sinalização estari -
am escondidas pelo mato; que sejam instaladas no-
vas  placas  de  sinalização  para  melhor  visão  dos
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condutores,  principalmente  à  noite,  e  próximas  as
obras  de  duplicação da Rodovia  LMG-748,  com a
conclusão das obras o mais rápido possível; b) proje-
to de lei n. 43/2022, que “Modifica a denominação
da Rua “E”,  localizada no Loteamento Cidade Jar-
dim,  para  Rua  Delermando  Veloso  de  Araújo.”  A
Mesa da Câmara e a Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB apresentaram o projeto de decreto legislati -
vo  n.  32/2022,  que  “Institui  a  Comenda  Zumbi  dos
Palmares.” Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL e Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  apresenta-
ram o projeto de lei n. 44/2022, que “Modifica a de-
nominação da Rua Cinco, localizada no Loteamen-
to Cidade Nova, Bairro Ouro Verde, para Rua Elton
Domingues da Silva” – com apoio da Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB e dos Vereadores Clayton
Francisco Brazão/PSC, Paulo César Pereira/DEM, Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota.  O  Vereador  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB apresentou as seguintes propo-
sições: a) requerimento n. 1.283/2022, solicitando ao
Quinquagésimo  Terceiro  Batalhão  de  Polícia  Militar
de  Minas  Gerais,  o  reforço  das  rondas  policiais  no
Mercado  Municipal;  b)  moção  de  aplauso  n.
47/2022, a Juscélia Abadia Peixoto, pelo lançamen-
to do livro “Araguari, Logradouros, Estabelecimentos,
Moradores  e  Curiosidades”;  c)  projeto  de  lei  n.
45/2022, que “Modifica a denominação da Rua “J”,
localizada no Loteamento Vila  Olímpica,  Bairro  São
Sebastião, para Rua Samuel Amaro de Oliveira.” Os
Vereadores Paulo César Pereira/DEM e Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota apresentaram o projeto de lei
n.  46/2022,  que  “Modifica  a  denominação  da  Tra-
vessa  Trinta,  localizada  no  Loteamento  Paineiras,
Bairro Sibipiruna, para Rua Professor Wellington de Al-
meida  Lemos.”  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-
readoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Pau-
lo  César  Pereira/DEM,  Renato  de Almeida/PSC,  Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota,  Sebastião Joaquim Vi -
eira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian
Marques Postigo/PL, apresentaram o requerimento n.
1.300/2022, com aprovação tácita por conter núme-
ro regimental de assinaturas, solicitando a dispensa
dos interstícios regimentais para discussão e votação
do projeto de lei n. 35/2022. A Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL,  Eunice Maria Men-
des/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Jú-
nior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL,  apresentaram  os  requerimentos  n.s
1.301/2022, 1.302/2022 e 1.304/2022, com aprovação
tácita por conter número regimental de assinaturas,
solicitando  a  dispensa  dos  interstícios  regimentais
para  discussão  e  votação  dos  projetos  de  lei  n.s
38/2022, 39/2022 e de decreto legislativo n. 29/2022.
A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Ve-
reador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras
Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vinícius

Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Re-
nato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues Ne-
ves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  apresenta-
ram o  requerimento  n.  1.303/2022,  com aprovação
tácita por conter número regimental de assinaturas,
solicitando  a  dispensa  dos  interstícios  regimentais
para  discussão  e  votação  do  projeto  de  lei  n.
207/2021.  A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB apresentou as seguintes proposições: a) requeri -
mento n. 1.306/2022, solicitando o envio de ofício de
pêsames à família de Íris Vieira dos Santos; b) moção
de aplauso n. 48/2022, a fábrica LD Celulose, na pes-
soa da assistente social  Elaine Barbosa,  do coorde-
nador administrativo Ademilson Felix, e da especialis -
ta  em relacionamento  da comunidade Ana Cova-
vic, pela apresentação em reunião no Poder Legisla-
tivo,  no  dia  vinte  e  quatro  de  março  do  corrente
ano, do trabalho desenvolvido pela empresa, ofere-
cendo diversos benefícios ao Município, fomentando
a  economia,  gerando empregos,  movimentando o
comércio local; cumprimentos também pela condu-
ção da desmobilização da força de trabalho tercei -
rizada, dando total assistência aos colaboradores e
aos  prestadores  de  serviços.  Durante  a  apresenta-
ção de proposições, o Vereador Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos assumiu os trabalhos. V-
LEITURA DE PARECERES- Os presidentes das comissões
permanentes  a  seguir  relacionadas  encaminharam
à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em trami-
tação,  conforme disposto  no art.  90  do Regimento
Interno.  A  Comissão  Permanente  de  Legislação  e
Justiça emitiu pareceres pela aprovação dos proje-
tos: a) de lei n. 27/2022 (abertura de crédito especial
no orçamento da Secretaria Municipal de Obras); b)
de  lei  n.  33/2022  (autorização de uso  de extensão
temporária do passeio público – parklet); c) de lei n.
35/2022 (autoriza SAE doar imóvel ao Município); d)
de lei  n. 38/2022 (concessão de auxílio financeiro a
Associação dos Cafeicultores de Araguari); e) de lei
n. 39/2022 (concessão de auxílio financeiro ao Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Araguari); f) de decre-
to legislativo n.s 24/2022,  25/2022,  26/2022,  27/2022,
29/2022, 28/2022 e emenda número um, homenage-
ando respectivamente a Escola Estadual Eleonora Pi-
eruccetti, Diogo Fernandes Sousa, Gustavo Henrique
Cunha Debs, Congregação das Irmãs dos Sagrados
Corações de Jesus e Maria, Leandro Pereira Ribeiro
e  criando a  Medalha de Mérito  Esportivo  Darci  de
Deus Leandro; nos pareceres ao projeto de decreto
legislativo n. 28/2022 e emenda, o Vereador Walte-
mir Rodrigues Neves/Patriota assinou em substituição
ao Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (propo-
nente); no parecer ao projeto de decreto legislativo
n. 29/2022, o Vereador Wilian Marques Postigo/PL as-
sinou  em  substituição  ao  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB (proponente). A Comissão Permanen-
te de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comér-
cio, Habitação, Política Urbana e Rural emitiu pare-
ceres  pela  aprovação  dos  projetos  de  lei:  a)  n.
207/2021  (disponibilização  de  poltrona  ou  cadeira
especial para pessoas obesas), com o Vereador Se-
bastião  Joaquim  Vieira/PSL  assinando  em  substitui-
ção ao Vereador Wilian Marques Postigo/PL (propo-
nente);  b)  n.s  33/2022,  35/2022,  38/2022,  39/2022.  A
Comissão  Permanente  de  Finanças,  Orçamento  e
Tomada  de  Contas  emitiu  pareceres  pela  aprova-
ção  dos  projetos  de  lei  n.s  207/2021,  33/2022,
35/2022, 38/2022 e 39/2022. A Comissão Permanente

de Meio Ambiente emitiu pareceres pela aprovação
dos projetos de lei n.s 33/2022 e 35/2022. A Comissão
Especial,  composta  pela  Vereadora  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL -  presidente, e pelos Vereado-
res  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  –  vice-presi -
dente e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade
-  membro,  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos de decreto legislativo n. 22/2022 (concede
o Título de Cidadão Honorário ao Padre João Evan-
gelista  da  Silva)  e  n.s  24/2022,  25/2022,  26/2022,
27/2022 e 29/2022; nos pareceres aos projetos de de-
creto legislativo n. 22/2022, 26/2022 e 27/2022, a Ve-
readora Denise Cristina Lima de Andrade/PL (propo-
nente)  foi  substituída nos dois primeiros  pelo Verea-
dor Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, e pelo Vereador
Wilian Marques Postigo/PL, no último projeto citado.
VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscritos e
dispensaram o uso da palavra, os Vereadores Rodri -
go  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Viei-
ra/PSL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  Ana Lúcia  Rodri-
gues Prado/PSB,  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,  Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vi -
nícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/
DEM. VII-  SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Ve-
readora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republi-
canos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almei-
da/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL.  VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS
EM PAUTA-  Encontravam-se  na pauta  desta  sessão
ordinária os  projetos  a seguir  relacionados;  antece-
dendo cada votação, foi anunciada a discussão da
matéria. Em votação o projeto de lei n. 28/2022, de
autoria do Executivo, foram aprovados por dezesseis
votos:  a) pareceres das Comissões Permanentes de
Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas, de Saúde e Assistência Social;  b)
projeto de lei  n.  28/2022 e o parecer  da Comissão
Permanente de Redação que,  após efetuar  as  ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramatical
e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 29, de 29
de  março  de  2022,  que  “Autoriza  a  abertura  de
crédito especial  para a criação de dotações no vi-
gente orçamento, objetivando atender despesas da
Secretaria Municipal de Saúde, mediante anulação
parcial de dotação, no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil  reais).”  O  projeto  de  decreto  legislativo  n.
17/2022 (de autoria da Mesa da Câmara), foi apro-
vado por dezesseis votos, assim como corresponden-
tes  pareceres da Comissão Permanente de Legisla-
ção e Justiça, da Comissão Especial e da Comissão
Permanente de Redação, sendo que referido proje-
to, promulgado pelo presidente da Câmara, foi con-
vertido no Decreto Legislativo n. 1.185, de 29 de mar-
ço de 2022, que “Cria a Medalha do Mérito Legislati-
vo no Município de Araguari,  e dá outras providên-
cias.” No parecer  da Comissão Permanente de Re-
dação ao supracitado projeto, a Vereadora Ana Lú-
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cia  Rodrigues  Prado/PSB  e  os  Vereadores  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota e  Wilian Marques Postigo/
PL,  assinaram em  substituição  aos  Vereadores  Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,  Rodri -
go Costa Ferreira/Patriota e Sebastião Joaquim Viei -
ra/PSL (membros da Mesa da Câmara). Os projetos
de decreto legislativo n.s 18/2022, 19/2022, 20/2022 e
21/2022 (de autoria do Vereador Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos) e n. 23/2022 (de autoria do Vere-
ador Clayton Francisco Brazão/PSC),  foram aprova-
dos por  dezesseis  votos,  assim como corresponden-
tes  pareceres da Comissão Permanente de Legisla-
ção e Justiça, da Comissão Especial e da Comissão
Permanente de Redação, sendo que referidos proje-
tos, promulgados pelo presidente da Câmara, foram
convertidos  respectivamente nos Decretos Legislati -
vos: a) n. 1.186, de 29 de março de 2022, que “Con-
cede o Diploma de Honra ao Mérito a Igreja Evan-
gélica  Assembleia  de  Deus”;  b)  n.  1.187,  de 29  de
março de 2022, que “Concede o Diploma de Honra
ao  Mérito  a  Excelentíssima  Senhora  Nilza  Terezinha
de Melo”; c) n. 1.188, de 29 de março de 2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelen-
tíssima Senhora Luzia Rosado de Oliveira Costa”;  d)
n. 1.189, de 29 de março de 2022, que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senho-
ra Helena Maria Arruda da Costa”; e) n. 1.190, de 29
de  março  de  2022,  que  “Concede  o  Diploma  de
Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Joelma de
Fátima Santos Oliveira.” Em votação o projeto de lei
n.  207/2021,  de autoria dos  Vereadores  Wilian Mar-
ques  Postigo/PL  e  Paulo  César  Pereira/DEM,  foram
aprovados por dezesseis votos: a) pareceres das Co-
missões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Or -
çamento e Tomada de Contas; b) projeto de lei  n.
207/2021 e o parecer  da Comissão Permanente de
Redação  que,  após  efetuar  as  necessárias  corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico, regis-
trou  a íntegra  do texto final  no  parecer  e  transfor -
mou esse na Proposição de Lei n. 30, de 29 de abril
de  2022,  que  “Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da
existência de poltrona ou cadeira especial para pes-
soas  obesas  nas  empresas  públicas  e  privadas,  no
âmbito  do  Município  de  Araguari.”  Em  votação  o
projeto de lei n. 35/2022, de autoria do Executivo, fo -
ram aprovados por dezesseis votos: a) pareceres das
Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Or -
çamento e Tomada de Contas, de Meio Ambiente;
b) projeto de lei n. 35/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que,  após efetuar  as  ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramatical
e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 31, de 29
de março de 2022,  que “Autoriza a Superintendên-
cia de Água e Esgoto a doar o imóvel que mencio-
na  ao  Município  de  Araguari,  dando  outras  provi-
dências”  (lote  B4,  com  frente  para  a  Rua  Dolival
Gonçalves  Araújo,  Bairro  Milenium,  a ser  doado ao
Estado de Minas Gerais, para receber as edificações
de ampliação da sede Colégio Tiradentes da Polícia
Militar Rainha da Paz, sendo a construção de piscina
semiolímpica,  vestiários,  muros  e  implantação  de
horta;  revoga a Lei  n. 6.468,  de 2 de dezembro de
2021). Em votação o projeto de lei n. 38/2022, de au -
toria  do  Executivo,  foram  aprovados  por  dezesseis
votos:  a) pareceres das Comissões Permanentes de

Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana
e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Con-
tas; b) projeto de lei n. 38/2022 e o parecer da Co-
missão 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.
32,  de 29 de março de 2022,  que “Autoriza a con-
cessão de contribuição/auxílio financeiro à Associa-
ção dos Cafeicultores de Araguari – ACA para os fins
a que se destina, em atendimento às disposições da
Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas
alterações, bem como do Decreto Municipal n. 130,
de 22 de novembro de 2019, dando outras providên-
cias” (no valor de duzentos e oitenta mil setecentos
e sessenta reais, para cobrir despesas com a realiza-
ção da Fenicafé 2022, como parte da 1ª Edição da
Café Agro,  que engloba o “XXV Encontro Nacional
de  Irrigação  da  Cafeicultura  no  Cerrado”,  a  “XXIII
Feira de Irrigação em Café do Brasil” e o “XXII Simpó-
sio  Brasileiro  de Pesquisa  em  Cafeicultura  Irrigada).
Em votação o projeto de lei  n. 39/2022,  de autoria
do Executivo, foram aprovados por dezesseis  votos:
a) pareceres das Comissões Permanentes de Legisla-
ção  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroin-
dústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Ru-
ral,  de Finanças,  Orçamento e Tomada de Contas;
b) projeto de lei n. 39/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que,  após  efetuar  as  ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramatical
e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 33, de 29
de  março de  2022,  que  “Autoriza  a  concessão  de
contribuição/auxílio financeiro ao Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Araguari para os fins a que se des-
tina, em atendimento às disposições da Lei  Federal
n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações,
bem como do Decreto Municipal  n.  130,  de 22  de
novembro de 2019, dando outras providências” (no
valor cento e noventa e cinco mil reais, para cobrir
despesas com a realização da 51ª Exposição Agro-
pecuária e Industrial de Araguari, como parte da 1ª
Edição da Café Agro). Em votação o projeto de de-
creto legislativo n. 29/2022, de autoria do Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, foram aprovados por
dezesseis  votos:  a)  pareceres  da  Comissão  Perma-
nente de Legislação e Justiça e da Comissão Especi -
al;  b)  projeto de decreto  legislativo n.  29/2022  e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efe-
tuando as necessárias correções quanto aos aspec-
tos gramatical e lógico, sendo que referido projeto,
promulgado pelo presidente da Câmara, foi conver-
tido no Decreto Legislativo n. 1.191, de 29 de março
de  2022,  que  “Concede  o  Diploma  de  Honra  ao
Mérito ao Excelentíssimo Senhor  Leandro Pereira  Ri-
beiro.”  IX-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SES-
SÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por de-
zesseis votos, a ata da sessão extraordinária da Câ-
mara, realizada no dia vinte e oito de março de dois
mil  e  vinte  e  dois.  X-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS
PROPOSIÇÕES- Foram aprovados por dezesseis votos:
a) requerimentos n.s 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195,
1.196,  1.197,  1.198,  1.199,  1.200,  1.201,  1.202,  1.203,
1.204,  1.205,  1.206,  1.207,  1.208,  1.209,  1.210,  1.211,
1.212,  1.213,  1.214,  1.215,  1.216,  1.217,  1.218,  1.219,
1.220,  1.221,  1.222,  1.223,  1.224,  1.225,  1.226,  1.227,
1.228,  1.229,  1.230,  1.231,  1.232,  1.233,  1.234,  1.235,
1.236,  1.237,  1.238,  1.239,  1.240,  1.241,  1.242,  1.243,
1.244,  1.245,  1.246,  1.247,  1.248,  1.249,  1.250,  1.251,

1.252,  1.253,  1.254,  1.255,  1.256,  1.257,  1.258,  1.259,
1.260,  1.261,  1.262,  1.263,  1.264,  1.265,  1.266,  1.267,
1.268,  1.269,  1.270,  1.271,  1.272,  1.273,  1.274,  1.275,
1.276,  1.277,  1.278,  1.279,  1.280,  1.281,  1.282,  1.283,
1.284,  1.285,  1.286,  1.287,  1.288,  1.289,  1.290,  1.291,
1.292,  1.293,  1.294,  1.295,  1.296,  1.297,  1.298,  1.299,
1.305, 1.306/2022; b) moções de aplauso n.s 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/2022. XI- ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia
da próxima  sessão ordinária,  os  projetos:  de  lei  n.s
27/2022, 33/2022; de decreto legislativo n.s 22/2022,
25/2022, 26/2022, 26/2022. XII- CHAMADA FINAL- Res-
ponderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidarie-
dade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras
Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Re-
nato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta,  Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Ne-
ves/Patriota,  Wellington  Resende da Silva/PL,  Wilian
Marques  Postigo/PL.  O  presidente  Leonardo  Rodri -
gues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a pre-
sença  de  todos,  convocou  os  vereadores  para  a
próxima sessão ordinária da Câmara, a realizar-se às
oito horas do dia cinco de abril do corrente ano; e,
às doze horas e quarenta e cinco minutos, declarou
encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas  Gerais,  em 29  de março de 2022.
Ata  aprovada  sem  restrições,  por  dezesseis  votos.
Sala das sessões,  em 5 de abril  de 2022.   Vereador
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-pre-
sidente;  Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL- pri-
meiro-secretário.
_________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA
NO DIA CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.
A Câmara Municipal  de Araguari,  Estado de Minas
Gerais,  reuniu-se  ordinariamente  no  dia  cinco  de
abril de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito ho-
ras,  em  sua  sede  própria,  situada  na  Rua  Coronel
José Ferreira Alves, número 758, nesta cidade. O pre-
sidente  da  Câmara,  Vereador  Leonardo  Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos,  solicitou  ao  primeiro-
secretário que fizesse a chamada.  I- PRIMEIRA CHA-
MADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodri -
gues Prado/PSB,  os  Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC-segunda-
secretária, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereado-
res  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodri -
gues da Silva Neto/Republicanos -  presidente,  Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Fer -
reira/Patriota-vice-presidente,  Sebastião Alves Ribei-
ro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL-primeiro-secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Mar-
ques  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 ao primeiro-
secretário que fizesse a leitura da ata da sessão an-
terior  e  das correspondências recebidas.  II-  LEITURA
DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da ses-
são  ordinária  da Câmara,  realizada no  dia  vinte  e
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nove de março de dois mil e vinte e dois. III- LEITURA
DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Inicialmente,
comunicou-se ao plenário que os decretos legislati -
vos n.s 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 e 1.191,
de 29 de março de 2022, foram publicados na edi -
ção n. 401 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo
Municipal. Ofícios enviados pelo prefeito do Municí -
pio: a) n.s 447, 448, 524/2022, em resposta aos reque-
rimentos  n.s  392,  391,  485/2022,  da Vereadora  Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 446, 487, 525/2022,
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  394,  168,
497/2022,  do Vereador  Cláudio Coelho Pereira/Soli -
dariedade;  c)  n.s  468,  489,  529/2022,  em  resposta
aos requerimentos n.s 508, 183, 271/2022, do Verea-
dor  Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  d)  n.s  500,
526/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  410,
408/2022,  da  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/
PSC; e) n.s 466, 528, 530/2022, em resposta aos re-
querimentos  n.s  413,  56,  284/2022,  da  Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 365, 442,
501/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  197,
291, 421/2022, da Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB; g) n.s 434, 493/2022, em resposta aos requeri -
mentos  n.s  216,  219/2022,  do  Vereador  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB;  h)  n.  433/2022,  em  resposta
ao requerimento n. 221/2022, do Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto; i) n.s 494, 495/2022, em
resposta aos requerimentos n.s 230, 231/2022, do Ve-
reador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos;  j)  n.s
467,  477,  478/2022, em resposta aos requerimentos
n.s 449, 450, 451/2022, do Vereador Paulo César Pe-
reira/Democratas;  k)  n.  440/2022,  em resposta  ao
requerimento  n.  345/2022,  do  Vereador  Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  l)  n.  532/2022,
em resposta ao requerimento n. 364/2022, do Vere-
ador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL;  m)  n.  449,
498/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  373,
133/2022,  do  Vereador  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota; n) n.s 441, 450/2022, em resposta aos reque-
rimentos n.s 265, 266/2022,  do Vereador Wilian Mar-
ques  Postigo/PL;  o)  n.s  3.468,  3.551,  3.561/2021,
496/2022,  em resposta  aos  requerimentos  n.s  3.696,
3.797,  3.735/2021,  378/2022,  subscritos  por  diversos
vereadores; p) n. 534/2022, encaminhando o saldo
bancário  referente  ao  período  de  vinte  e  oito  a
trinta e um de março do corrente; q) n. 559/2022,
encaminhando e solicitando urgência na aprecia-
ção do projeto de lei  n.  47/2022,  que “Autoriza a
concessão  de  subvenção  financeira  à  Liga  Ara-
guarina de Futebol – LAF para os fins a que se desti -
na, em atendimento às disposições da Lei Federal
n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações,
bem como do Decreto Municipal n. 130, de 22 de
novembro de 2019, dando outras providências.” IV-
APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-
A Mesa da Câmara, por unanimidade de seus mem-
bros,  apresentou  o  projeto  de  lei  n.  48/2022,  que
“Dispõe sobre o direito a décimo terceiro subsídio, e
a concessão de férias anuais ao Prefeito e ao Vice-
Prefeito,  dando outras  providências.”  V-  LEITURA DE
PARECERES-  Os  presidentes  das  comissões  perma-
nentes a seguir relacionadas encaminharam à Mesa
da Câmara pareceres aos projetos  em tramitação,
conforme disposto no art.  90 do Regimento Interno.
As Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Or -
çamento e Tomada de Contas emitiram pareceres
pela aprovação do projeto de lei n. 40/2022 (refe-

renda convênio celebrado com a Secretaria de Es-
tado  de  Educação)  e  do  projeto  de  lei  comple-
mentar n. 5/2022 (altera Lei Complementar n. 151,
de 7 de novembro de 2016- limpeza e manutenção
dos  terrenos  baldios).  A  Comissão Permanente  de
Educação  e  Cultura  emitiu  parecer  pela  aprova-
ção do projeto de lei n.  40/2022. A Comissão Per-
manente  de  Meio  Ambiente  emitiu  parecer  pela
aprovação  do  projeto  de  lei  complementar  n.
5/2022. A Comissão Especial, composta pelos Vere-
adores  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  –  vice-
presidente e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidari -
edade – membro e Wellington Resende da Silva/PL
em substituição  a  Vereadora Denise  Cristina  Lima
de  Andrade/PL  (proponente),  emitiu  pareceres
pela aprovação do projeto  de decreto legislativo
n. 28/2022 (Comenda do Mérito Esportivo Darci de
Deus Leandro) e da emenda número um. VI- ORA-
DORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  e  dis-
pensaram o uso da palavra, os Vereadores Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL,  Wilian  Marques  Postigo/PL,  Ana  Lúcia  Rodri-
gues  Prado/PSB,  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidarie-
dade,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL,  Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Repu-
blicanos. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,  os  Ve-
readores  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 Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Re-
nato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patri -
ota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wi-
lian  Marques  Postigo/PL.  VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTA-
ÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na
pauta desta sessão ordinária os projetos a seguir re-
lacionados; antecedendo cada votação, foi anun-
ciada a discussão da matéria.   Primeiramente,  foi
concedida vista do projeto de lei n. 27/2022 (aber -
tura de crédito  especial  para a criação de dota-
ção  no  orçamento  da  Secretaria  Municipal  de
Obras, no valor de um milhão e duzentos mil reais)
ao  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  por
seis dias, com base no art. 46, II, “r”, da Resolução
n. 99, de 17 de dezembro de 2021- Regimento Inter-
no  da  Câmara.  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
33/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados
por  dezesseis  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, de Meio Ambiente; b)
projeto de lei n. 33/2022 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.
34, de 5 de abril de 2022, que “Dispõe sobre a au-
torização de uso de extensão temporária do pas-
seio público, denominada parklet,  revoga a Lei  n.
6.256, de 19 de dezembro de 2019, e dá outras pro-
vidências.”  Os  projetos  de  decreto  legislativo  n.

22/2022  (de  autoria  dos  Vereadores  Paulo  César
Pereira/DEM, Denise Cristina Lima de Andrade/PL),
n. 25/2022 (de autoria do Vereador Paulo César Pe-
reira/DEM), n.  26/2022 (de autoria dos Vereadores
Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  Denise Cristina Lima
de Andrade/PL) e n. 27/2022 (de autoria da Verea-
dora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL),  foram
aprovados por dezesseis votos, assim como corres-
pondentes pareceres da Comissão Permanente de
Legislação  e  Justiça,  da  Comissão  Especial  e  da
Comissão Permanente de Redação, sendo que re-
feridos  projetos,  promulgados  pelo  presidente  da
Câmara,  foram  convertidos  respectivamente  nos
Decretos Legislativos:  a) n. 1.192, de 5 de abril  de
2022, que “Concede o Título de Cidadão Honorário
de Araguari  ao  Reverendíssimo Padre  João  Evan-
gelista da Silva”; b) n. 1.193, de 5 de abril de 2022,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo  Senhor  Diogo  Fernandes  Sousa”;  c)
n. 1.194, de 5 de abril de 2022, que “Concede o Tí-
tulo de Cidadão Honorário de Araguari ao Excelen-
tíssimo Senhor  Gustavo Henrique Cunha Debs”;  d)
n. 1.195, de 5 de abril de 2022, que “Concede o Di-
ploma de Honra ao Mérito à Congregação das Ir -
mãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria.” No
parecer da Comissão Permanente de Redação ao
projeto de decreto legislativo n. 26/2022, a Verea-
dora Débora de Sousa Dau/PSC assinou em substi-
tuição  ao  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(proponente).  IX-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA
DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições,
por  dezesseis  votos,  a  ata da sessão ordinária  da
Câmara,  realizada no dia  vinte  e nove de março
de dois  mil  e  vinte  e  dois.  X-  DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Não foram apresentados
requerimentos para possibilitar  a participação dos
Vereadores  na solenidade de abertura da 1ª  Edi-
ção da Café Agro, englobando a Fenicafé 2022 e
a 51ª Exposição Agropecuária e Industrial  de Ara-
guari.  XI-  ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Fi -
caram para a ordem do dia da próxima sessão or -
dinária, os projetos: de lei n.s 27/2022 e 40/2022; de
lei  complementar  n.  5/2022.  XII-  CHAMADA FINAL-
Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cris-
tina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. O presiden-
te Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos
agradeceu a presença de todos, convocou os ve-
readores  para a próxima sessão  ordinária  da Câ-
mara,  a  realizar-se  às  oito  horas  do  dia  doze  de
abril do corrente ano; e, às nove horas e dez minu -
tos, declarou encerrada a sessão. Câmara Munici-
pal de Araguari,  Estado de Minas Gerais,  em 5 de
abril de 2022. Ata aprovada sem restrições, por tre-
ze votos. Sala das sessões, em 12 de abril de 2022.
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos-presidente;  P/  Vereador  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL- primeiro-secretário
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