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DECRETO LEGISLATIVO N. 1.200, de 26 de abril de
2022.

“Institui a COMENDA ZUMBI DOS PALMARES.”

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

Art. 1° Fica instituída a “COMENDA ZUMBI DOS
PALMARES”, para homenagear pessoas físicas e ju-
rídicas que promovam o combate ao racismo. 

Art. 2° A outorga da homenagem será realizada
a cada dois anos, mediante a concessão de uma
medalha e de um diploma, a ser conferida em ses-
são solene realizada na Câmara Municipal  ou em
outro local. 

§ 1° Na medalha deverão estar insculpidos, em
relevo: 

I - a efígie de Zumbi dos Palmares; 
II - a frase: “Comenda Zumbi dos Palmares”; 
III - a data da concessão. 
§ 2° No diploma deverão constar: 
I - a imagem de Zumbi dos Palmares, em marca

d’água; 
II - a frase: “Comenda Zumbi dos Palmares”; 
III - a data da concessão; 
IV - o nome da autoridade que indicou o home-

nageado. 
§ 3° As sessões solenes de outorga da homena-

gem serão realizadas no primeiro e terceiro anos de
cada legislatura, em data a ser marcada pela Câ-
mara Municipal. 

Art.  3° O Prefeito do Município de Araguari,  a
Superintendência de Promoção de Igualdade Raci-
al, cada Vereador, a 47ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, por meio da Comissão de Ju-
ventude, Direitos Humanos e Igualdade Racial, po-
derão indicar um homenageado, obedecendo aos
critérios especificados no art. 1º, deste Decreto Le-
gislativo. 

§ 1º A homenagem de que trata o presente De-
creto Legislativo é pessoal e intransferível, podendo
a  pessoa  física  homenageada  ser  representada,
quando estiver impedida por motivo de força maior.

§ 2° Dois anos após ter sido atribuída a homena-
gem, não havendo qualquer manifestação por par-
te do homenageado, será considerada extinta. 

Art.  4º A Câmara Municipal manterá livro pró-
prio para registro de outorga das homenagens de
que trata este Decreto Legislativo, e poderá forne-
cer,  mediante  requerimento  do  homenageado,  a
respectiva certidão. 

Art.  5º  As  despesas decorrentes  da execução
deste Decreto Legislativo correrão por conta do or-
çamento da Câmara Municipal. 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário,
em especial o Decreto Legislativo n. 164, de 4 de-
zembro de 2001, o presente Decreto Legislativo en-
tra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Mi-
nas Gerais, em 26 de abril de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA
NO DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Ge-
rais,  reuniu-se ordinariamente no dia doze de abril
de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas,
em sua sede própria, situada na Rua Coronel José
Ferreira Alves, número 758, nesta cidade. O Verea-
dor Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, assumindo a pre-
sidência dos trabalhos, solicitou a segunda-secretá-
ria que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA-
Responderam os Vereadores Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, Eu-
nice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos
-  presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota-vice-presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL.Então, invocando a proteção de Deus e em
nome do povo araguarino, declarou aberta a ses-
são e solicitou a segunda-secretária que fizesse a lei-
tura da ata da sessão anterior. II- LEITURA DA ATA DA
SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária
da Câmara, realizada no dia cinco de abril dedois
mil e vinte e dois. Prosseguindo, o presidente Leonar-
do  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  solicitou
que fosse efetuada a leitura das correspondências.
III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Pri-
meiramente, registrou-se que os Decretos Legislativos
n.s1.192, 1.193, 1.194 e 1.195, de 5 de abril de 2022,
foram publicados na edição n. 403 do Diário Oficial
Eletrônico do Legislativo Municipal. Ofícios enviados
pelo prefeito do Município:  a) n. 472/2022, em res-
posta ao requerimento n. 4.078/2021, da Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 420, 421, 422,
423, 507/2022, em resposta aos requerimentos n.s 21,
8, 5, 4, 158/2022, do Vereador Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade;  c)  n.s  427,  428,  429,  488,  508,
564/2022, em resposta aos requerimentos n.s 37, 34,
33, 178, 169, 506/2022, do Vereador Clayton Francis-
co Brazão/PSC; d) n. 505/2022, em resposta ao re-
querimento  n.  44/2022,  da  Vereadora  Débora  de
Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s  503,  504/2022,  em resposta
aos requerimentos n.s  19,  52,  /2022,  da Vereadora
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL;  f)  n.s  409,
568/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  296,
429/2022, da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB;
g) n.s 502, 565/2022, em resposta aos requerimentos
n.s 216, 445/2022, do Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB; h) n.s 408, 520/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 317, 228/2022, do Vereador Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos; i) n.s 416, 485, 490, 519,
523, 531, 562, 567/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 328, 108, 330, 238, 239, 329, 106, 461/2022, do
Vereador  Renato  de  Almeida/PSC;  j)  n.s  425,  426,
471,  563/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
117, 116/2022, 4.024/2021, 245/2022 do Vereador Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota;  k)  n.s  412,  430,
451/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  249,
132, 252/2022, do Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade; l) n.s 418, 419/2022, em respos-
ta aos requerimentos n.s 358, 357/2022, do Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL;  m) n.s  415, 417, 455,
457,  522/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
258, 372, 370, 259, 134/2022, do Vereador Waltemir

Rodrigues  Neves/Patriota;  n)  n.s  458,  459,  460,
474/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  376,
375, 263/2022, 3.951/2021, do Vereador Wilian Mar-
ques Postigo/PL;  o) n.s  410, 424, 470, 473, 486, 518,
566/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  272,
119/2022, 4.112, 4.007/2021, 142, 161, 463/2022, subs-
critos por diversos vereadores; p) n. 608/2022, enca-
minhando e solicitando urgência na apreciação do
projeto de lei  n.  49/2022, que “Autoriza a abertura
de crédito especial para a criação de dotação no
vigente orçamento da Câmara Municipal  de Ara-
guari,  objetivando atender  despesas  de exercícios
anteriores, mediante anulação parcial de dotações,
no valor de R$272.000,00 (duzentos e setenta e dois
mil reais)”; q) n. 609/2022, encaminhando e solicitan-
do  urgência  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
50/2022, que “Dispõe sobre a criação de cargos pú-
blicos de provimento efetivo de Advogados, Conta-
dores,  Técnicos  em Contabilidade e  de Operador
de Atendimento do PROCON, altera o vencimento-
base  do cargo de Contador,  dando outras  provi-
dências”;r) n. 610/2022, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de lei n. 51/2022,
que “Autoriza a abertura de crédito especial para a
criação de dotação no vigente orçamento da Se-
cretaria Municipal de Esportes e da Juventude, no
montante de R$ 2.391.283,00 (dois milhões trezentos
e noventa e um mil duzentos e oitenta e três reais),
para fazer face às obrigações decorrentes do Con-
trato de Repasse n. 904078/2020/MTUR/CAIXA, cele-
brado entre a União Federal, por intermédio do Mi-
nistério do Turismo, representada pela Caixa Econô-
mica Federal, e o Município de Araguari, objetivan-
do a execução de ações relativas ao A Hora do Tu-
rismo”;s)  Decreto n.  74/2022,  estabelecendo ponto
facultativo nos dias quatorze e vinte e dois de abril
do corrente ano.”Ofícios enviados pelos Vereadores-
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e
Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  justificando suas  au-
sências na sessão ordinária da Câmara realizada no
dia vinte e dois de março do corrente ano.Então, foi
comunicado ao plenário que a Mesa da Câmara,
por maioria de seus membros e para os fins do dis-
posto no inciso X, do art. 44, da Resolução n. 99, de
17 de dezembro de 2021- Regimento Interno da Câ-
mara, combinado com o § 1º do art. 1º, da Lei n.
5.806, de 29 de setembro de 2016, acatou as justifi-
cativas e deferiu os  pedidos,  considerando: que o
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos, representando a Câmara Municipal, partici-
pou da cerimônia de abertura da Feira do Agrone-
gócio Mineiro – FEMEC, em Uberlândia, que contou
com a participação do governador de Minas Ge-
rais;  que o Vereador  Sebastião Joaquim Vieira/PSL
apresentou atestado firmado pela  doutora  Valéria
Batista de Amorim Alves (CRM-MG 86.018).IV- APRE-
SENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES-Os Ve-
readores a seguir relacionados solicitaram ao prefei-
to, por meio dos requerimentos:1) Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonar-
do  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Wilian
Marques  Postigo/PL:n.  1.307/2022-  designação  de
odontologista para possibilitar o retorno dos atendi-
mentos no consultório dentário do Sindicato dos Tra-
balhadores  Rurais  de  Araguari,  como  ocorria  em
anos anteriores, com profissionais cedidos pelo Muni-
cípio;2)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:a)  n.
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1.308/2022-   que seja criada uma força-tarefa para
combater as infestações de pernilongos nos Bairros
São Sebastião, Goiás parte alta e Vieno, bem como
nos  Conjuntos  Habitacionais  Alan  Kardec,  Mauá,
São  Judas  II  e  Residencial  Vila  Olímpica;b)  n.
1.309/2022- que encaminhe relação dos fiscais am-
bientais e cópia dos relatórios das fiscalizações em
empresas do Município, a partir de dois mil e vinte e
um até a presente data; que informe os critérios e
prazos de regularização dos documentos para a li-
beração dos alvarás;c) n. 1.310/2022- instalação de
lâmpadas  de  LED  na  Avenida  Brasil,  trecho  com-
preendido entre a Rua Hildebrando Rodrigues Bar-
bosa (Bairro de Fátima) e a Avenida Senador Melo
Viana (Bairro Goiás);d) n. 1.311/2022- execução de
obras de pavimentação asfáltica para conter a ero-
são de  grande proporção próximo  a  calçada  na
Rua Coronel  Póvoa (Bairro  Santa Helena),  esquina
com  a  Avenida  Batalhão  Mauá;e)  n.  1.312/2022-
conclusão das obras em frente ao número 771 da
Rua Antônio Farias (Bairro Milenium), com a coloca-
ção de massa asfáltica na valeta aberta há mais de
vinte dias;3) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade:a)  n.  1.313/2022-  recomposição  asfáltica  na
Rua Júlio César de Sousa (Bairro dos Bosques), próxi-
mo a ponte da Tripan;b) n. 1.314/2022- execução de
reparos para conter o vazamento de esgoto à céu
aberto, na Rua Júlio César de Sousa (Bairro dos Bos-
ques),  próximo  ao  frigorífico  Prosperidad;c)  n.
1.315/2022- execução do serviço de sinalização es-
tratigráfica em frente ao Centro Educacional Munici-
pal Professor Hermenegildo Marques Veloso, na Rua
Aldegonda Petronella Thijssen (Bairro Ouro Verde) e
em frente à Escola Estadual Professora Katy Belém,
na Praça Elza Borges Peixoto (Bairro  Paraíso),  bem
como controle do fluxo de veículos nos horários de
entrada  e  saída  dos  alunos;d)  n.  1.316/2022-  que
seja criado o calendário esportivo de competições
para a terceira idade;e) n. 1.317/2022-   instalação
de travessia elevada para pedestres na MG-414, en-
tre o Residencial Cidade Jardim e o Bairro Vieno, por
ser  o único acesso dos  moradores  aos  estabeleci-
mentos comerciais;f) n. 1.318/2022- que a Fundação
Araguarina de Educação e Cultura – FAEC e a Se-
cretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia sensibili-
zem a empresa VLI sobre a necessidade de desen-
volver o projeto trem turístico entre Araguari e Uber-
lândia,  para  comemorar  o  aniversário  dos  citados
municípios;g) n. 1.319/2022- realização de operação
tapa-buracos  na  Avenida  Santos  Dumont;h)  n.
1.320/2022-  informações  sobre  o  pagamento  pelo
serviço  de  telefonia  à  empresa  Oi,  considerando
que o telefone do Centro Esportivo de Apoio Comu-
nitário - CESAC IV estaria sem funcionar há seis me-
ses;4)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:a)  n.
1.321/2022- designação de médicos otorrinolaringo-
logista e oftalmologista para atender na Policlínica
Doutor OabiGebrim;b) n. 1.322/2022- que sejam to-
madas providências em relação a grande quantida-
de de areia na água que chega às residências, in-
clusive  danificando  eletrodomésticos;c)  n.
1.324/2022- recapeamento asfáltico da Rua Tocan-
tins (Bairro Brasília);d) n. 1.325/2022- reforma do Cen-
tro  Educacional  Municipal  Professor  Hermenegildo
Marques Veloso;e) n. 1.326/2022- recapeamento da
Avenida Paraná (Bairro Goiás); na referida via, estão
localizados o Ginásio Zebrinha e a Ferrovia Centro

Atlântica –  FCA,  sendo que os  desnivelamentos  e
buracos prejudicam o tráfego de veículos;5) Walte-
mir Rodrigues Neves/Patriota, Eunice Maria Mendes/
PSB,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:n.  1.323/2022-
construção de mais salas de aula no Centro Munici-
pal de Educação Infantil - CMEI Eloísa Marques Nu-
nes (Bairro  Gutierrez),  para atender  a demanda;6)
Wellington Resende da Silva/PL:a) n. 1.327/2022- rea-
lização de manutenção nos parques infantis instala-
dos  nas  praças,  pois  muitos  brinquedos  estariam
quebrados,  gerando  risco  de  acidentes;b)  n.
1.328/2022-  notificação dos  proprietários  para  que
determinem a limpeza dos  terrenos  no Residencial
Vila  Olímpica;  informou  o  proponente,  o  apareci-
mento de animais peçonhentos devido ao entulho e
mato alto, inclusive ocorrendo a internação de um
bebê  picado  por  uma  aranha  marrom;c)  n.
1.329/2022-  realização  de  operação  tapa-buracos
na Rua João Rodrigues  da Cunha,  no Residencial
Parque dos Verdes;d)  n.  1.330/2022-  realização de
operação tapa-buraco na Rua Dezenove de Outu-
bro (Bairro Santa Terezinha), aberto para reparos na
rede  onde  ocorria  vazamento  de  água;e)  n.
1.331/2022- instalação de câmeras de monitoramen-
to na parte interna e externa das dependências da
Secretaria Municipal de Esportes e do Ginásio Polies-
portivo General Mário Brum Negreiros;7) Wilian Mar-
ques  Postigo/PL,  Wellington  Resende da  Silva/PL:n.
1.332/2022-  transferência  do  ponto  de  ônibus  do
transporte coletivo (abrigo) localizado em frente ao
número 344 da Avenida Senador Melo Viana, para
outro setor da mesma via;8) Wilian Marques Postigo/
PL:a)  n.  1.333/2022-  construção de praça na área
verde localizada na Rua Antônio Jorge das Chagas
Filho (Bairro de Fátima);b) n. 1.335/2022- patrolamen-
to da estrada da Granja da Isaura, até no córrego
das Araras;c) n. 1.336/2022- patrolamento e casca-
lhamento da estrada principal do povoado do Alto
São João;d) n. 1.337/2022- aplicação de raspas de
asfalto na estrada da Serra do Piosco;9) Wilian Mar-
ques  Postigo/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:n.
1.334/2022- limpeza no terreno situado no cruzamen-
to das Ruas Cascalho Rico e Indianópolis (Bairro San-
tiago), pois o mato alto estaria atrapalhando a visão
dos condutores de veículos;10) Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade:a) n. 1.338/2022- informações so-
bre o pagamento, no corrente ano, do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano – IPTU, especificando os des-
contos que serão concedidos e as datas para paga-
mento;b) n.  1.339/2022-  que seja reativado o Tele-
centro, na Secretaria Municipal de Educação,para
disponibilização de cursos básicos de informática de
forma gratuita,  em especial  para jovens e adoles-
centes;  c)  n.  1.340/2022-  que  seja  aplicada  a  Lei
Complementar n. 189, de 20 de dezembro de 2021,
que dispõe sobre a instituição da Tarifa de Benfeito-
ria Operacional - TBO no âmbito da Superintendên-
cia de Água e de Esgoto - SAE, possibilitando que os
benefícios cheguem à população;11) Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:a)  n.
1.341/2022- que seja agilizado o reequilíbrio financei-
ro dos motoristas de vans, pois muitos adquiriram veí-
culos novos, com prestações altas, passando por di-
ficuldades  para  honrar  compromissos;b)  n.
1.349/2022- que informe o motivo de não serem dis-
ponibilizadas  vans  na  linha  do  povoado  de  São
João;12)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC:a)  n.

1.342/2022- limpeza do canteiro da Avenida das Co-
dornas (Bairro dos Bosques);b) n. 1.343/2022- institui-
ção do Dia Municipal da Fibromialgia, constando do
calendário  de eventos;c)  n.  1.344/2022-  instalação
de bancos na Praça José Garcia Cardoso, no Lotea-
mento  Vila  Olímpica  (Bairro  São  Sebastião);d)  n.
1.345/2022- instalação de câmeras de videomonito-
ramento  nas  entradas  municipais;e)  n.  1.346/2022-
desenvolvimento de projeto com aulas de karatê na
Associação Atlética Banco do Brasil  -  AABB, e nos
Centros  Municipais  de Educação Infantil  -  CMEIs  e
Centros  Educacionais  Municipais  –  CEMs;f)  n.
1.347/2022- instalação de armários nos Centros Muni-
cipais  de Educação Infantil  -  CMEIs  e nos  Centros
Educacionais  Municipais  –  CEMs,  para  os  alunos
guardarem seus pertences;g) n. 1.348/2022- instala-
ção de câmeras de videomonitoramento nos Cen-
tros Esportivos de Apoio Comunitário - CESACs José
Silva de Lima, Jornalista Mário Nunes, Mané Preto e
Nestor Scagliarini, assim como no Ginásio Nadir Bor-
ges Brandão;h) n. 1.350/2022- instalação de câme-
ras de videomonitoramento nos semáforos da cida-
de;i)  n. 1.351/2022- substituição do padrão trifásico
existente na Unidade de Pronto Atendimento - UPA,
por  não  suportar  a  quantidade  de  equipamentos
em funcionamento na unidade;j) n. 1.352/2022- ins-
talação de redutor de velocidade próximo ao nú-
mero 510 da Avenida das Palmeiras (Bairro São Se-
bastião);k)  n.  1.353/2022-  recapeamento  da  Rua
Lourdes  Rodrigues  da  Cunha  (Bairro  Novo
Horizonte);l) n. 1.354/2022- recapeamento da Aveni-
da Nicolau Dorázio (Bairro dos Industriários);13) Dé-
bora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB:n. 1.355/2022- execução de obras para evitar os
constantes alagamentos e a falta de escoamento
de água pluvial na MG-414, sequência da Avenida
Marechal  Rondon,  sentido  Amanhece;  melhorar  a
iluminação pública (instalação de mais  postes) no
setor e construção de calçada nas laterais, para se-
gurança dos  pedestres;14)  Débora de Sousa Dau/
PSC:a) n. 1.356/2022- que interceda junto à Coorde-
nação Geral de Saúde Bucal visando a inclusão do
Município no Projeto Brasil Sorridente, do governo fe-
deral, garantindo ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde bucal (instalação de apare-
lhos  ortodôntico/ortopédico fixo,  implante dentário
osteointegrado  e  prótese  dentária);  que  os  trata-
mentos sejam disponibilizados nas Unidades Básicas
de Saúde da Família - UBSF’s;b) n. 1.357/2022- cons-
trução de pista de ciclismo na MG-414, sequência
da Avenida Marechal Rondon, sentido Amanhece,
por ser  crescente o número de ciclistas  que trafe-
gam na região;c) n.  1.358/2022-  fiscalização, notifi-
cação e autuação das empresas de telefonia, ener-
gia elétrica, TV a cabo e internet, para que realizem
reparos,  correções,  elevações  ou  substituição  dos
fios e cabos que ficam caídos e soltos nas calçadas
e nas vias (não tendo como saber se estariam ener-
gizados), colocando em risco os pedestres, ciclistas
e  motociclistas;  d)  n.  1.359/2022-  implantação  de
mão única nas Ruas Amazonas e Tocantins  (Bairro
Brasília),  uma  contrária  a  outra,  no  trecho  com-
preendido entre as Avenidas Maria Abadia da Cos-
ta e Brasil, a fim de desafogar o trânsito no setor;15)
Denise Cristina Lima de Andrade/PL:a) n. 1.360/2022-
criação de turmas de educação infantil Pré-1 (crian-
ças de quatro anos), tempo integral, no Centro Mu-
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nicipal de Educação Infantil - CMEI Zaquia Pedreira
Skaf (Bairro Novo Horizonte), auxiliando as mães que
estariam fora do mercado de trabalho por não ter
com quem deixar os  filhos;b) n.  1.361/2022- reparo
imediato  nas  bocas  de  lobo (bueiros)  e  recapea-
mento da Rua Maria das Dores Peixoto Faria (Bairro
de  Fátima);c)  n.  1.362/2022-  informações  sobre  a
condição do emissário ligado à Estação de Trata-
mento  de  Esgoto  -  ETE  Brejo  Alegre,  destacando
que, com o volume intenso das últimas chuvas, hou-
ve o rompimento do emissário e não ocorreu o devi-
do reparo; que sejam adotadas providências para
solucionar o problema e garantir  o tratamento do
esgoto;d) n. 1.365/2022- que informe se no último dia
trinta e um de março, ocorreu um acidente na Serra
da Bocaina, envolvendo um veículo utilizado para
transportar duas crianças matriculadas na rede mu-
nicipal, uma delas com deficiência; que esclareça
as circunstâncias do acidente e as providências to-
madas para melhorar a segurança no transporte es-
colar; que informe onde estaria o veículo Fiat Uno,
placa HLF 7273, pertencente à frota do Município;e)
n. 1.366/2022-  que sejam disponibilizados monitores
para atuar no transporte escolar, garantindo maior
segurança às crianças e deficientes que utilizam o
serviço;f)  n.  1.367/2022- que informe o motivo pelo
qual  alunos da zona rural ainda nãoreceberam os
novos uniformes e se existe previsão para o forneci-
mento;16) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Euni-
ce Maria Mendes/PSB:a) n. 1.363/2022- informações
sobre  o  procedimento  adotado  para  dar  suporte
aos motoristas do transporte escolar, detalhando as
orientações  repassadas  caso  o  veículo  apresente
problemas mecânicos ao longo do trajeto, as provi-
dências a serem adotadas, se existe a disponibiliza-
ção do serviço de guincho e veículo reserva para a
substituição,  bem como demais  informações  perti-
nentes;b) n. 1.364/2022- que informe se foi instituído
manual de normas e condutas para os motoristas do
transporte  escolar;  se  negativa  a  resposta,  avaliar
possibilidade  de  elaboração,  abordando  as  ques-
tões  comportamentais  e as  regras básicas de nor-
mas de conduta;17) Eunice Maria Mendes/PSB:a) n.
1.368/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to de lei sobre o programa de criação e incentivo
ao desenvolvimento de microcervejarias, cervejarias
artesanais e cervejeiros caseiros;b) n. 1.369/2022- en-
caminhando para análise, anteprojeto de lei dispon-
do sobre a caracterização, processo de aprovação
e licenciamento de “brewpubs” no Município;c) n.
1.370/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to de lei reajustando o valor do vencimento/salário-
base dos servidores públicos municipais  ocupantes
do cargo de  analista  de  pessoal;d)  n.  1.371/2022-
que informe se foram disponibilizados os kits ceguei-
ra e baixa visão; se negativa a resposta, verificar a
possibilidade de aquisição dos kits com materiais de
apoio pedagógico para alunos  cegos  ou com al-
gum  tipo  de  deficiência  visual,  matriculados  nos
CEM’s - Centros Educacionais Municipais e CMEI’S -
Centros  Municipais  de  Educação  Infantil;e)  n.
1.372/2022- realização de ações de nivelamento nos
CEM’s  -  Centros  Educacionais  Municipais  e  nos
CMEI’S  -  Centros  Municipais  de  Educação
Infantil,para recuperação de conteúdos ministrados
durante o período da pandemia e das perdas de
aprendizagem dos alunos com mais  dificuldades;f)

n. 1.373/2022- informando que foi aberta, de modo
virtual, a consulta pública para I Plano Estadual de
Políticas para Refugiados, Migrantes, Apátridas e Re-
tornados de Minas Gerais, desenvolvido pela Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE,
objetivando estabelecer  diretrizes  e  ações  prioritá-
rias  para  a  pauta  de  migração  no  estado;g)  n.
1.374/2022-  que  em  atendimento  a  Resolução  n.
109, de 11 de novembro de 2009, que “Aprova a Ti-
pificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais”,
seja implantado no Município o Serviço de Acolhi-
mento em República para Idosos e Adultos, em pro-
cesso de saída das ruas, por meio da Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho e Ação Social ou em parceria fir-
mada de acordo com a Lei Federal 13.019, de 31 de
julho de 2014, e Decreto Municipal n. 130, de 22 de
novembro de 2019, oferecendo proteção, apoio e
moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de
dezoito anos em estado de abandono, situação de
vulnerabilidade  e  risco  pessoal  e  social;h)  n.
1.375/2022-  substituição  ou  reparo  dos  brinquedos
na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Distrito Ama-
nhece;i) n. 1.377/2022- realização de reparos e pos-
terior  asfaltamento  para  fechamento  de  vala  em
frente  aos  números  610 e 707-B  da Rua  Vereador
Adolfo Duarte (Bairro Brasília);j) n. 1.378/2022- enca-
minhando para análise, anteprojeto de lei instituindo
a reserva de, no mínimo, cinquenta por cento das
vagas de representação e participação das mulhe-
res  nos  conselhos  oficiais  do  Município;18)  Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:n.
1.376/2022- reforma de dois mata-burros (em péssi-
mas condições) nas estradas rurais da região do Bri-
tador  BR-050,  Retiro  Velho  e Desamparo,  utilizadas
diariamente por veículos do transporte escolar e de
mercadorias;19) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:a) n.
1.379/2022-  troca das  lâmpadas,  limpeza  e manu-
tenção na Praça do Centro de Artes e Esportes Unifi-
cados  –  CEU,  no  Residencial  Monte  Moriá;b)  n.
1.380/2022-  informações  sobre a estrutura do setor
de saúde destinado ao diagnóstico e acompanha-
mento de autistas, relacionando os profissionais e a
carga horária, quantidade de autistas acompanha-
dos,  tipo  de  atendimento,  dias  e  horários;c)  n.
1.381/2022- informações sobre a distribuição de me-
renda escolar nos Centros Municipais de Educação
Infantil  -  CMEIS e nos Centros Educacionais Munici-
pais  –  CEMs,  relacionando os  alunos  beneficiários,
quantidade disponibilizada para cada unidade, re-
gularidade da entrega, cardápio semanal elabora-
do por profissional da área;d) n. 1.382/2022- que em
parceria com o Cartório da Décima Sexta Zona Elei-
toral, seja realizado com ampla divulgação, um mu-
tirãopara regularizar, transferir e tirar o Título Eleitoral,
uma vez que o prazo encerra no próximo dia quatro
de maio; instalação de computadores nas escolas
do  Município  para  efetuar  o  processo;e)  n.
1.383/2022-  retirada das pedras e entulhos na Rua
Coronel  José  Ferreira  Alves,  próximo  à  Praça  da
Casa da  Cultura,  com a revitalização da referida
via;f) n. 1.384/2022- poda das árvores na Avenida Mi-
nas  Gerais,  próximo  ao  restaurante  Caipirão;g)  n.
1.385/2022- instalação de caçamba de lixo ou ado-
ção de outras alternativas, no acesso às regiões de
Florestina,  Pirapitinga,  Uirapuru;20)  Leonardo  Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Wellington Resen-
de da Silva/PL:n.  1.387/2022-  construção da Praça

da Saudade no Cemitério Park, próximo ao Cruzeiro
das Almas, criando um espaço de despedida e de
descanso  para  os  que  frequentam  o  local,  bem
como celebração de missas no Dia de Finados; pin-
tura do Cruzeiro e restauração da imagem da San-
ta,  melhorando  a  estrutura  do  crematório  de
velas;21) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos:a) n. 1.388/2022- construção de calçadas nas
laterais internas do Cemitério Park, pois a falta da es-
trutura  dificulta  a  passagem  de  pedestres;b)  n.
1.389/2022-  construção  de  estacionamento  e  de
calçada  na  parte  externa  Cemitério  Park;c)  n.
1.391/2022- instalação de redutor de velocidade em
frente ao número 173 da Rua “M”,  no Residencial
Bela Suíça III;22) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM:n.
1.390/2022- implantação de sinalização de embar-
que e desembarque em frente ao número 140 da
Rua Padre Gusmão (Bairro  Paraíso)  -  Colégio Dom
Bosco,  devido à  dificuldade enfrentada pelos  alu-
nos, após a construção do Centro Realístico de Si-
mulação do Centro Universitário do Instituto Master
de  Ensino  Presidente  Antônio  Carlos  –  IMEPAC;23)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:a)  n.
1.392/2022- instalação de lâmpadas de LED na Rua
Isolino Américo da Silva cruzamento com a Rua José
Nocera (Bairro Vieno);b) n. 1.393/2022- realização de
reparo no asfalto em frente ao número 13 da Rua
Jacy Firmino Silva (Bairro Milenium), pois o desnível
estaria provocando o acúmulo de água e a umida-
de aumentando os buracos;c) n. 1.395/2022- realiza-
ção de análise técnica objetivando a instalação de
redutor de velocidade na Rua Afif Rade (Bairro Ouro
Verde), com a inclusão da via no cronograma de
execução do serviço de pintura estratigráfica;d) n.
1.397/2022- instalação de abrigos nos pontos de ôni-
bus do transporte coletivo existentes no Bairro Mile-
nium, sendo na Avenida Porto Alegre, na Rua Mo-
desto Borela (próximo àVila dos Esportes - em cons-
trução),  na  Rua  Claudinei  Roosevelt  Della  Posta
(próximo ao local onde será construída UBS),  e na
Rua Ademar Reis (próximo ao local onde será cons-
truído  CMEI);24)  Marcus  Vinícius  Duarte/Republica-
nos, Wilian Marques Postigo/PL:n. 1.394/2022- que re-
alize reparo no mata-burro (em péssimo estado) lo-
calizado na estrada sentido Macaúba.  (depois  do
Pica-Pau Country Club), após os trilhos; os motoristas
colocaram ripas de madeira, buscando evitar que
os veículos caiam no buraco;25) Paulo César Perei-
ra/DEM:a) n. 1.398/2022- intensificação do trabalho
de levantamento dos indivíduos em situação de rua,
adotando  medidas  de  abordagem e  treinamento
das  equipes  para  atuar  de forma mais  efetiva  no
convencimento; criação de vagas para o tratamen-
to da dependência química; criação de protocolos
de prevenção e cuidados nos serviços e dentro das
instituições;  vacinação obrigatória;  segundo o pro-
ponente, a não existência da Guarda Civil  munici-
pal, para auxiliar na abordagem, dificulta as ações
e estaria ocorrendo o aumento da população de
rua;b) n. 1.400/2022- implantação de um App (pro-
gramas de software presentes em celulares Android,
Iphone -ios,  e  em outros  diversos  dispositivos  inteli-
gentes, como smart TVs), para agilizar a realização
de  operações  tapa-buracos,  coordenando  e  au-
mentando a eficácia das frentes de trabalho;c) n.
1.401/2022- encaminhando para análise anteprojeto
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de lei sobre os princípios do conceito de “smartciti-
es”  (cidades  inteligentes);d)  n.  1.402/2022-  limpeza
no terreno da antiga fábrica de Cortiça, na Rua Jai-
me Araújo (Bairro Santa Terezinha), próximo a saída
para o Distrito de Amanhece;e) n. 1.403/2022- recu-
peração da Praça  Christovam Ferreira  de  Godoy,
que apresenta danos estruturais no calçamento pro-
vocados por obras realizadas pela Superintendência
de Água e Esgoto - SAE; limpeza das margens dos tri-
lhos em frente a praça, onde foram cortadas, mas
não retiradas as árvores;f) n. 1.404/2022- maior agili-
dade na retirada das raspas de asfalto provenientes
de reparo nas vias,  ficando as sobras depositadas
em terrenos e calçadas próximas as obras, atrapa-
lhando a circulação de veículos e de pedestres;26)
Paulo  César  Pereira/DEM,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB:n.  1.399/2022-  que  sejam  adotadas  medidas
para resolver o problema de idosos em hospitais sem
o devido acompanhamento; notificação advertindo
os familiares de suas responsabilidades, muitas vezes
transferidas para o poder público, que fica incumbi-
do de  conseguir  vaga  em  instituições  especializa-
das, como asilos, abrigos, casas de repouso; amplia-
ção de vagas para atender a demanda; desenvol-
vimento de trabalho conjunto das Secretarias Muni-
cipais  do Trabalho e Ação Social  e de Saúde, do
Conselho do Idoso e do Ministério Público, para solu-
cionar o problema; anexadas ao requerimento, in-
formações sobre o condomínio do idoso;27) Renato
de Almeida/PSC:a) n. 1.405/2022- realização de re-
paro na rede elétrica e instalação de lâmpadas de
LED e substituição das queimadas em frente ao nú-
mero 324 da Avenida Belo Horizonte (Bairro Santia-
go), bem como em frente ao número 160 da Rua
Meia Ponte (Bairro Brasília);b) n. 1.406/2022- execu-
ção dos serviços de pintura estratigráfica e de sinali-
zação nos Bairros Santiago e Brasília, assim como no
Residencial Bela Suíça;c) n. 1.408/2022- notificação
do proprietário para determinar a limpeza do terre-
no ao lado do número 591 da Rua José Monteiro
Araújo (Bairro Vieno);d) n. 1.409/2022- execução do
serviço de pintura estratigráfica e sinalização ade-
quada (carga e descarga) em frente ao número 9
da Rua Joviano Troncha(Bairro Sibipiruna).Os Verea-
dores  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e
Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram moção (n.
49/2022) de aplauso a servidora Maria das Dores De
Maria e Pelegrini, pelos relevantes serviços prestados
à Câmara Municipal,  frente aos processos legislati-
vos.O Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Soli-
dariedade  apresentou  moção  (n.  50/2022)  de
aplauso a Ilídio Batista de Moura,  pelos  relevantes
serviços prestados à comunidade araguarina.Os Ve-
readores Wellington Resende da Silva/PL, Eunice Ma-
ria Mendes/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM  e  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  apresentaram  moção  (n.
51/2022) de aplauso ao presidente do Sindicato dos
Produtores  Rurais  de  Araguari,  doutor  MalkMau-
adYdy e equipe, pela organização do evento Café
Agro, contando com rodeios e shows.Os Vereadores
Wellington Resende da Silva/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos e Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, apresenta-
ram moção (n. 52/2022) de aplauso ao presidente
da Associação dos Cafeicultores de Araguari – ACA,

Cláudio Morales Garcia, e equipe, pela organização
do evento  Café  Agro.O  Vereador  Wilian  Marques
Postigo/PL apresentou as seguintes  proposições:  a)
moção de aplauso n. 53/2022, ao terceiro sargento
do Corpo de Bombeiros Militar, Jefferson Laerte Dias
Resende, pelos relevantes serviços prestados como
integrante da Segunda Companhia em Araguari; b)
projeto de lei n. 52/2022, que “Modifica a denomina-
ção da Rua Doze, localizada no Loteamento Portal
de Fátima II, para Rua Ilda Rodrigues de Almeida.”Os
Vereadores Wilian Marques Postigo/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM  e  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
apresentaram  moção  (n.  54/2022)  de  aplauso  ao
presidente  do  Sindicato  Rural  de  Araguari,  doutor
MalkMauadYdy, pelo trabalho desenvolvido na pri-
meira edição do evento Café Agro e 51ª Expo Ara-
guari-2022.Os Vereadores Clayton Francisco Brazão/
PSC e Wilian Marques Postigo/PL apresentaram mo-
ção (n. 55/2022) de aplauso aos funcionários da em-
presa Limpebrás, responsáveis pelo serviço de cole-
ta de lixo, pelo excelente serviço prestado.O Verea-
dor Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou o pro-
jeto de decreto legislativo n. 33/2022, que “Concede
o Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Exce-
lentíssimo Senhor Rodrigo Wielewski de Sousa.”A Ve-
readora Débora de Sousa Dau/PSC apresentou as
seguintes  proposições:  a)  moção  de  aplauso  n.
56/2022, ao presidente Leonardo Rodrigues da Silva
Neto, pela disponibilidade em ajudar nas ações em
prol  da causa animal, como no projeto Castramó-
vel, desenvolvido no mês de março; b) projeto de lei
n. 53/2022, que “Modifica a denominação da Rua
“F”, localizada no Bairro Goiás parte alta, para Rua
João Fernandes da Silva” – com apoio da Vereado-
ra Denise Cristina Lima de Andrade/PL.A Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB e os Vereadores Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB  e  Paulo  César  Pereira/DEM,
apresentaram  moção  (n.  57/2022)  de  aplauso  ao
presidente  do Grupo Vasconcelos,  Rubens  Martins
de Araújo e esposa Maria do Carmo Sá Araújo,  e
equipe, pelo patrocínio e incentivo ao time de vôlei
de Araguari, com o intuito de inserir a equipe no ce-
nário nacional, participando da Segunda Divisão da
Liga Nacional e subindo para a Superliga A.O Verea-
dor  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB solicitou o envio
de ofício de pêsames (requerimento n. 1.386/2022) à
família da senhora Helena Resende Campos.A Mesa
da Câmara, por maioria de seus membros, Vereado-
res Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos -
presidente, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota-vice-pre-
sidente,  e  Débora  de  Sousa  Dau/PSC-segunda-
secretária, fez a retirada do projeto de lei n. 48/2022,
que “Dispõe sobre o direito a décimo terceiro subsí-
dio e a concessão de férias anuais ao Prefeito e ao
Vice-Prefeito,  dando  outras  providências”;  prosse-
guindo, apresentou o projeto de lei n. 54/2022, que
“Dispõe sobre o direito a férias anuais do Prefeito e
do Vice-Prefeito, dando outras providências. ”Os Ve-
readores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Euni-
ce Maria Mendes/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram moção
(n. 58/2022) de aplauso ao Instituto Master de Ensino
Presidente Antônio Carlos – IMEPAC e às empresas
Minas Mix,  Total Service, Frigorífico Fava, SCJ, Suco

Izzy e EBBA, pelo desenvolvimento de ações solidá-
rias, garantindo alegria às crianças na Páscoa, com
a doação de ovos de chocolate.O Vereador Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos apresentou as se-
guintes proposições: a) requerimento n. 1.396/2022,
solicitando o envio de ofício de pêsames à família
do senhor Luiz  Humberto Pontes;  b) projeto de de-
creto legislativo n.  34/2022, que “Concede o Título
de Cidadão Honorário de Araguari  ao Excelentíssi-
mo Senhor Roberto Aparecido da Silva.”O Vereador
Renato de Almeida/PSC solicitou o envio de ofício
de pêsames (requerimento n.  1.407/2022) à família
da senhora Cibele Alvares Machado Aguiar.Os Ve-
readores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Eunice Ma-
ria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, solici-
taram o envio de ofício de pêsames (requerimento
n. 1.410/2022) à família do senhor Cláudio Resende
Ferreira.Os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves  Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues  Ne-
ves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL e Wilian
Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento
n. 1.411/2022, com aprovação tácita por conter nú-
mero regimental de assinaturas, solicitando a dispen-
sa dos interstícios regimentais para discussão e vota-
ção do projeto de lei n. 47/2022.V- LEITURA DE PARE-
CERES- Os presidentes das comissões permanentes a
seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câ-
mara pareceres aos projetos em tramitação, confor-
me disposto no art. 90 do Regimento Interno.A Co-
missão Permanente de Legislação e Justiça emitiu
pareceres pela aprovação dos projetos: a) de lei n.
47/2022 (concessão de subvenção financeira à Liga
Araguarina de Futebol); b) de decreto legislativo n.s
24/2022, 30/2022, 31/2022, homenageando respecti-
vamente a Escola Estadual Eleonora Pieruccetti, Car-
los Andrade Marra, Pablo Donizette Cavalcante.No
parecer ao projeto de decreto legislativo n. 24/2022,
o Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota assi-
nou  em  substituição  ao  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos (proponente).A Comissão Per-
manente de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,
Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural, emitiu
parecer  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
47/2022.A Comissão Permanente de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos de lei n. 47/2022, de decre-
to legislativo n. 28/2022 e emenda número um, com
o Vereador Paulo César Pereira/DEM assinando em
substituição ao Vereador Sebastião Joaquim Vieira/
PSL (proponente).A Comissão Permanente de Espor-
te,  Lazer e Turismo emitiu parecer pela aprovação
dos projetos:a) de lei n. 47/2022; b) de decreto legis-
lativo n. 28/2022 e emenda número um, com o Vere-
ador Wellington Resende da Silva/PL assinando em
substituição a  Denise  Cristina  Lima  de Andrade/PL
(proponente).A Comissão Permanente da Juventu-
de, Direitos Humanos e Igualdade Racial emitiu pa-
recer pela aprovação do projeto de decreto legisla-
tivo  n.  32/2022  (Comenda  Zumbi  dos  Palmares).A
Comissão Especial, composta pela Vereadora Deni-
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se Cristina Lima de Andrade/PL - presidente, e pelos
Vereadores  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  –
vice-presidente e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli-
dariedade - membro, emitiu pareceres pela aprova-
ção dos projetos de decreto legislativo n.s 30/2022,
31/2022, 32/2022.VI- ORADORES INSCRITOS- Encontra-
vam-se inscritos os Vereadores Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB,Cláudio Coelho Pereira/Solida-
riedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, Débora de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Giulliano Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/
Republicanos, sendo que os presentes dispensaram
o uso da palavra. Atendendo convocação da Câ-
mara Municipal, formulada por meio do requerimen-
to  n.  1.136/2022,  de  autoria  do Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC, fez uso da tribuna a doutora
MarislenePulsena  da  Cunha  Nunes-  coordenadora
da Atenção Primária.Em resposta ao Vereador Clay-
ton Francisco Brasão/PSC, sobre a falta de acompa-
nhamento nas residências pelos agentes comunitá-
rios das Unidades Básicas de Saúde da Família, a co-
ordenadora disse ser utilizado, atualmente, o softwa-
re PEC e-SUS de informatização das UBSF dentro da
Atenção Primária. A Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade/PL perguntou se a Secretaria Municipal
de Saúde perdeu recursos do governo federal, por
não cumprir alguma meta, sendo informada de que,
com relação aos insumos não houve perda de re-
cursos financeiros, mas ocorreu uma redução em re-
lação a capitação ponderada, porque as equipes
de atendimento  não estavam completas,  no  final
de dois mil e vinte; mas o problema teria sido soluci-
onado na gestão atual, com o aumento salarial dos
servidores de nível superior da saúde; com relação a
falta de insumos para exames e consultas ginecoló-
gicas, esclareceu que a compra ocorre por meio de
procedimento licitatório e seas empresas ganhado-
ras declinarem, seria necessária a abertura de novos
processos.  A  doutora  Marislene Lucena  da  Cunha
Nunes,  em resposta  aos  questionamentos  formula-
dos: pelo VereadorSebastião Alves Ribeiro Junior/So-
lidariedade, explicou que não há cobertura total de
folgas,  atestados médicos e férias  dos agentes de
saúde, porque não existem pessoas específicas para
cobrirem ausências, mas alguns membros da equipe
se deslocam para as áreas de alto risco, sendo total-
mente atendidas, e o restante tenta cobrir a maior
parte  possível;  pelo Vereador  Renato  de Almeida,
expôs que quando a licitação termina deserta, seria
solicitada a dispensa de licitação ou compra direta,
muitas vezes ocorrendo a falta de fornecedor; pela
Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,
quanto ao papel da Atenção Primária, consideran-
do que a Unidade Pronto Atendimento estaria sem-
pre lotada, ressaltou que, segundo a Organização
Mundial de Saúde, a Atenção Primária seria o órgão
mais importante da saúde, e que, culturalmente, os
pacientes se locomovem para a UPA enquanto de-
veriam estar  em  outras  unidades.  Concluindo,  em
resposta a Vereadora Eunice Maria Mendes /PSB, a
coordenadora afirmou que Araguari seria referência
nacional no enfrentamento e na vacinação contra
a Covid-19.VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam
os  Vereadores  Cláudio  Coelho Pereira/Solidarieda-
de, Clayton Francisco Brazão/PSC, Débora de Sousa

Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Euni-
ce  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano Sousa  Rodrigues/
PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republica-
nos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo
César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian
Marques  Postigo/PL.VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO
DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na pau-
ta desta sessão ordinária os projetos a seguir relaci-
onados; antecedendo cada votação, foi anuncia-
da a discussão da matéria.Em votação o projeto
de lei  n.  27/2022,  de autoria  do Executivo,  foram
aprovados  por  quatorze  votos:  a)  pareceres  das
Comissões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comér-
cio,  Habitação, Política Urbana e Rural,  de Finan-
ças,  Orçamento e Tomada de Contas;  b) projeto
de lei n. 27/2022 e o parecer da Comissão Perma-
nente de Redação que, após efetuar as necessá-
rias  correções  quanto  aos  aspectos  gramatical  e
lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 35, de
12 de abril  de 2022,  que “Autoriza a abertura de
crédito especial para a criação de dotação no vi-
gente  orçamento  da  Secretaria  Municipal  de
Obras, mediante anulação parcial de dotação, no
valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais).”Em votação o projeto de lei n. 40/2022, de
autoria do Executivo, foram aprovados por quator-
ze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política
Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas, de Educação e Cultura; b) projeto de
lei n. 40/2022 e o parecer da Comissão Permanen-
te de Redação que,  após  efetuar  as  necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co, registrou a íntegra do texto final no parecer e
transformou esse na Proposição de Lei n. 36, de 12
de abril  de 2022,  que “Referenda o convênio de
saída de n. 1261000472/2022/SEE, que entre si cele-
braram o Estado de Minas Gerais,  por  intermédio
da Secretaria de Estado de Educação e o Municí-
pio de Araguari,  dando outras providências” (Pro-
grama de Fortalecimento das Escolas Municipais –
equipamentos e mobiliários).Quando da discussão
do projeto de lei  complementar n.  5/2022 (altera
Lei  Complementar  n.  151,  de 7  de novembro  de
2018- limpeza e manutenção dos terrenos baldios),
foi concedida vista por seis dias ao Vereador Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade, com base no art.
46, II, “r”, da Resolução n. 99, de 17 de dezembro
de 2021-  Regimento Interno da Câmara.Em vota-
ção o projeto de lei n. 47/2022, de autoria do Exe-
cutivo,  e  ausente  do  plenário  o  Vereador  Wilian
Marques Postigo/PL, foram aprovados por treze vo-
tos:  a)  pareceres  das  Comissões  Permanentes  de
Legislação e Justiça,  de Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urba-
na e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, de Esporte, Lazer e Turismo; b) projeto de
lei n. 47/2022 e o parecer da Comissão Permanen-
te de Redação que,  após  efetuar  as  necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co, registrou a íntegra do texto final no parecer e

transformou esse na Proposição de Lei n. 37, de 12
de  abril  de  2022,  que  “Autoriza  a  concessão  de
subvenção financeira à Liga Araguarina de Futebol
– LAF, para os fins a que se destina, em atendimen-
to às disposições da Lei Federal n. 13.019, de 31 de
julho de 2014, e suas alterações, bem como do De-
creto  Municipal  n.  130,  de  22  de  novembro  de
2019, dando outras providências” (no valor de du-
zentos e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta
e dois reais, para pagamento de despesas com ar-
bitragem e premiação, no corrente ano, da Copa
Sênior,  Copa  Araguari  de  Futebol  Amador,  do
Campeonato de Futebol Interbairros, dos Campeo-
natos  de Futebol  Amador  da 1ª  e 2ª  Divisões,  do
Campeonato  Sênior  Quarentão,  do Campeonato
Rural Soçaite (Água Clara), do Campeonato Juve-
nil/Infantil e do Campeonato Feminino).IX- DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi
aprovada sem restrições, por treze votos, a ata da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia cin-
co de abril de dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados,
por  quatorze  votos:  a)  requerimentos  n.s1.307,
1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315,
1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323,
1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331,
1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339,
1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347,
1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355,
1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363,
1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371,
1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379,
1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387,
1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395,
1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403,
1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410/2022; b)
moções de aplauso n.s49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57,  58/2022.XI-  ORDEM  DO  DIA  DA PRÓXIMA SES-
SÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima ses-
são ordinária  os  projetos  de  lei  complementar  n.
5/2022; de decreto legislativo n.s 24/2022, 28/2022,
30/2022,  31/2022.XII-  CHAMADA  FINAL-  Responde-
ram os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidari-
edade, Clayton Francisco Brazão/PSC, Débora de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/
PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques  Postigo/PL;  ausentes  na sessão a  Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL. O presidente Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agrade-
ceu a presença de todos, convocou os vereadores
para a próxima sessão ordinária da Câmara, a rea-
lizar-se às oito horas do dia dezenove de abril  do
corrente ano; e, às treze horas e dez minutos, de-
clarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de
Araguari,  Estado de Minas  Gerais,  em 12 de abril
de2022. Ata aprovada sem restrições, por quatorze
votos. Sala das sessões, em 19 de abril de 2022.  P/
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos-presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL- primeiro-secretário.            
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