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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI TORNA PÚBLI-
CO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATADO:
WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME – 6º TERMO
ADITIVO CONTRATUAL  –  Nº  009/2022  -  CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 006/2019 – PREGÃO PRESENCI-
AL Nº. 002/2019. Objetivo: REEQUILÍBRIO ECONÔMI-
CO  FINANCEIRO  DO  CONTRATO  ADIMINSTRATIVO
Nº. 006/2019, CUJO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS  DE  COPA/COZINHA  DESTINADA  AO  ATENDI-
MENTO DE TODA A CÂMARA MUNICIPAL E SEU ANE-
XO ADMINISTRATIVO ELENCADAS NO ANEXO I  TER-
MO  DE  REFERÊNCIA.  DEVERÃO  SER  OBSERVADAS
PARA  EFETIVAÇÃO  DESTA  CONTRATAÇÃO  TODAS
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFE-
RÊNCIA  E  SEUS  ANEXOS.  ENVOLVE  A ALOCAÇÃO,
PELA CONTRATADA, DE MÃO DE OBRA TREINADA E
CAPACITADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS,  PERFA-
ZENDO  UM  TOTAL  DE  ATÉ  02  AUXLIARES.  O  Valor
Mensal reajustado passa a ser de R$ 8.078,30 (Oito
mil  e setenta e oito reais e trinta centavos). Prazo
de  cotrato  permanece  inalterado.  DO:
01.02.00.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00;  FICHA:  078;
FONTE: 100, Araguari, 03 de Maio de 2022 – Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câma-
ra Municipal de Araguari.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG TONA PÚ-
BLICO  O  EXTRATO  DE  CONTRATO.  CONTRATADO:
WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 2º TERMO
ADITIVO  CONTRATUAL  –  Nº  008/2022  CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 001/2021 – PREGÃO PRESENCI-
AL Nº. 011/2020. Objetivo: REEQUILÍBRIO ECONÔMI-
CO  FINANCEIRO  DO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
Nº. 001/2021, CUJO OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA/
CONSERVAÇÃO  DESTINADA  AO  ATENDIMENTO  DE
TODA CÂMARA MUNICIPAL E SEU ANEXO ADMINIS-
TRATIVO ELENCADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E
SEUS ANEXOS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVOL-
VE A ALOCAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE MÃO DE
OBRA TREINADA E CAPACITADA PARA PRESTAR SER-
VIÇOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE ATÉ 02 AUXILIA-
RES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG. O Valor Mensal rea-
justado passa a ser  de R$ 5.381,47 (Cinco mil  tre-
zentos e oitenta e um real e quarenta e sete centa -
vos). Prazo de cotrato permanece inalterado. DO:
01.02.00.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00;  FICHA:  078;
FONTE: 100, Araguari, 03 de Maio de 2021 – Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câma-
ra Municipal de Araguari.
__________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG TONA PÚ-
BLICO  O  EXTRATO  DE  CONTRATO.  CONTRATADO:
WORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 1º TERMO
ADITIVO  CONTRATUAL  –  Nº  010/2022  CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 012/2021 – PREGÃO PRESENCI-
AL Nº. 010/2021. Objetivo: REEQUILÍBRIO ECONÔMI-
CO  FINANCEIRO  DO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
Nº.  012/2021,  CUJO  OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONISTA PARA UM POS-

TO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,  COMPOSTO DE 2
(DOIS)  FUNCIONÁRIOS,  DEVIDAMENTE  REGISTRA-
DOS,  VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG,  SENDO MÃO
DE OBRA TREINADA E CAPACITADA PARA PRESTAR
O SERVIÇOS. O Valor Mensal reajustado passa a ser
de R$ 5.712,19 (Cinco mil setecentos e doze reais e
dezenove centavos). Prazo de cotrato permanece
inalterado.  DO:  01.02.00.04.122.0001.2305.3.3.
90.34.00;  FICHA:  078;  FONTE:  100,  Araguari,  03  de
Maio de 2021 – Leonardo Rodrigues da Silva Neto –
Presidente da Câmara Municipal de Araguari.
__________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALI-
ZADA NO DIA  DEZENOVE DE  ABRIL  DE  DOIS  MIL  E
VINTE E DOIS. A Câmara Municipal de Araguari, Es-
tado de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no
dia dezenove de abril  de dois  mil  e  vinte e dois,
terça-feira, às oito horas, em sua sede própria, situ-
ada  na  Rua  Coronel  José  Ferreira  Alves,  número
758, nesta cidade. O vice-presidente da Câmara,
Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, assumin-
do  a  presidência  dos  trabalhos,  solicitou  ao  pri-
meiro-secretário que fizesse a chamada. I- PRIMEI-
RA CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lú-
cia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota-vice-presiden-
te, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Se-
bastião  Joaquim  Vieira/PSL-primeiro-secretário,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Re-
sende  da Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  En-
tão, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo araguarino, declarou aberta a sessão e solici-
tou ao primeiro-secretário que fizesse a leitura da
ata da sessão anterior e das correspondências re-
cebidas. II-  LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR-
Foi lida a ata da sessão ordinária da Câmara, reali-
zada no dia doze de abril de dois mil e vinte e dois.
III-  LEITURA  DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-
Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.s
361,  368,  452,  453,  512,  513,  521,  571,  577,  584,
617/2022,  em resposta  aos  requerimentos  n.s  386,
385, 485, 486, 387, 381, 801, 382, 598, 384, 490/2022,
da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b)
n.s 286, 288, 289, 333, 355, 394, 454, 475, 476, 479,
540,  541,  604,  614/2022,  em  resposta  aos  requeri-
mentos n.s 20, 18, 11, 19, 395, 398, 495, 159, 163, 166,
494, 393, 608, 15/2022, do Vereador Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade; c) n.s 283, 332, 357, 480, 576,
590,  600,  612,  616/2022,  em  resposta  aos  requeri-
mentos n.s 40, 42, 38, 177, 618, 31, 170, 37, 499/2022,
do Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC; d) n.s
285, 443, 509, 527, 572, 587/2022, em resposta aos
requerimentos n.s  46,  406, 411, 817, 626, 409/2022,
da  Vereadora  Débora  de  Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s
351, 358, 359, 482, 492, 514, 601, 611/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 196, 288, 286, 192, 283,
284,  513,  54/2022,  da  Vereadora  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL; f) n.s 331, 353, 372, 515, 543,
547, 552, 555, 585, 596, 597, 628, 630/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 59, 208, 300, 203, 420,
423,  67,  199/2022,  4.272/2021,  830,  527,  428,
202/2022, da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB;

g) n.s 549, 557, 558, 573, 593, 627/2022, em resposta
aos  requerimentos  n.s  210,  77,  99,  440,  536,
443/2022,  do Vereador  Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB; h) n.s 291, 356, 374, 387, 560, 591, 592, 595/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 80, 312, 310, 311,
313, 546, 544, 541/2022, do Vereador Leonardo Ro-
drigues  da  Silva  Neto;  i)  n.s  386,  484,  616,  607,
623/2022,  em resposta  aos  requerimentos  n.s  315,
314,  225,  224,  751/2022,  do  Vereador  Marcus  Vi-
nícius Duarte/Republicanos; j) n.s 393, 401, 517, 533,
570,  598,  603,  626/2022,  em resposta  aos  requeri-
mentos  n.s  236,  325,  321,  856,  453,  551,  448,
454/2022, do Vereador Paulo César Pereira/Demo-
cratas;  k)  n.s 290, 392, 511, 536, 589/2022, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  103,  239,  456,  332,
460/2022, do Vereador Renato de Almeida/PSC; l)
n.s 461, 462, 544, 575/2022, em resposta aos requeri -
mentos n.s 468, 469, 246, 560/2022, do Vereador Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota; m) n.s 389, 390/2022,
em resposta  aos  requerimentos  n.s  256,  252/2022,
do Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidari-
edade; n) n.s 538, 553, 578, 586, 588, 605/2022, em
resposta aos  requerimentos  n.s  353,  576,  580,  365,
581, 577/2022, do Vereador Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL; o) n.s 352, 367, 388, 551, 556, 583/2022, em
resposta aos  requerimentos  n.s  369,  371,  262,  368,
257, 367/2022, do Vereador Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota; p) n.s /2022, em resposta aos requeri-
mentos n.s /2022, do Vereador Wellington Resende
da Silva/PL; q) n.s 369, 370, 464/2022, em resposta
aos requerimentos n.s 377, 264, 478/2022, do Verea-
dor Wilian Marques Postigo/PL; r) n.s 287, 354, 360,
371, 385, 391, 465, 483, 510, 516, 537, 545, 546, 548,
550, 554, 569, 574, 579, 580, 581, 582, 594, 599, 613,
615, 620, 621, 622, 625/2022, em resposta aos reque-
rimentos n.s 92, 213, 335, 347, 322, 244, 480, 185, 439,
338,  303/2022,  3.879/2021,  414,  337,  270,  574,  521,
622, 557, 465, 412, 211, 535, 242, 111, 642, 479, 464,
749, 752/2022, subscritos por diversos vereadores; s)
n.  624/2022,  encaminhando  o  projeto  de  lei  n.
55/2022, que “Estabelece as diretrizes a serem ob-
servadas na elaboração da Lei  Orçamentária do
Município,  para  o  exercício de 2023,  e  dá outras
providências”; t) n. 629/2022, encaminhando o sal-
do  bancário  referente  ao  período  de  primeiro  a
oito de abril  do corrente; u) n.  561/2022, encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação do
projeto de lei n. 56/2022, que “Altera a Lei n. 6.431,
de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre in-
centivo financeiro eventual a atletas amadores, e
promove  adequações  na  Lei  n.  5.537,  de  28  de
abril  de 2015, que institui o Programa Bolsa Atleta,
dando outras providências”; v) n. 638/2022, enca-
minhando  e  solicitando  urgência  na  apreciação
do projeto de lei n. 57/2022, que “Estabelece o piso
salarial  dos profissionais do ensino básico da rede
pública  municipal  de  Araguari,  ativos,  inativos  e
pensionistas, para o exercício de 2022, em cumpri-
mento as disposições da Lei Federal n. 11.738, de
16 de julho de 2008, e concede reajuste no venci-
mento dos cargos de Diretor de Centro Educacio-
nal Municipal, Diretor de Centro Municipal de Edu-
cação Infantil e de Vice-Diretor, dando outras pro-
vidências”; w) n. 642/2022, encaminhando e solici-
tando urgência na apreciação do projeto de lei n.
58/2022, que “Referenda o Termo de Contribuição
n.  021/2022,  que  entre  si  celebraram o  Município
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de Araguari e a Associação dos Municípios da Mi-
crorregião do Vale do Paranaíba – AMVAP, dando
outras  providências”;  x)  n.  645/2022, encaminhan-
do e solicitando urgência na apreciação do proje-
to de lei n. 59/2022, que “Altera a Lei n. 4.292, de 7
de dezembro de 2006, que “Institui o Programa Mu-
nicipal de Incentivo à Cultura que objetiva o rece-
bimento, a captação e a destinação de recursos
financeiros a benefício de projetos culturais no âm-
bito do Município de Araguari, dando outras provi-
dências”, e dá outras disposições.” O prefeito, por
meio do ofício n.  619/2022,  formulou as  seguintes
razões de veto total: “Vimos levar ao conhecimen-
to de Vossa Excelência e ilustres Pares que opuse-
mos veto total à Proposição de Lei n. 30, de 29 de
março de 2022, que “Dispõe sobre a obrigatorieda-
de da existência de poltrona ou cadeira especial
para pessoas obesas nas empresas públicas e pri-
vadas, no âmbito do Município de Araguari”, cópia
anexa, tendo em vista a sua inconstitucionalidade,
conforme fundamentos a seguir esboçados. De iní-
cio deve ser ressaltado que o dever de ofício nos
impele  a  adotarmos  o  mesmo  posicionamento
contrário recomendado no Parecer n. 010/2020, da
competente Consultoria Jurídica da Câmara Muni-
cipal, a qual não obstante tenha divergido do en-
tendimento do IBAM - Instituto Brasileiro de Adminis-
tração  Municipal,  não  recomendou  o  prossegui-
mento  do processo  legislativo,  pela  manifesta  in-
constitucionalidade da matéria ora vetada na inte-
gralidade, pelas  razões abordadas na sequência.
A Proposição de Lei n. 30, de 29 de março de 2022,
é flagrantemente inconstitucional por infringir o art.
2º da Constituição Federal, tendo em vista a ofen-
sa  ao  Princípio  da  Separação  dos  Poderes,  bem
como por  ferir  a  iniciativa  legislativa  reservada a
outro Poder, diante da limitação da competência
de legislar,  conforme segue:  Estabelece o art.  2º,
da Constituição Federal que: “São Poderes da Uni-
ão, independentes e harmônicos entre si, o Legisla-
tivo, o Executivo e o Judiciário.” A proposição de
Lei n. 30/2022, em exame, afronta o princípio da in-
dependência e harmonia entre os poderes (art. 2º,
CF/88), invadindo a esfera de competência consti-
tucionalmente reservada ao Poder Executivo,  por
conseguinte apresenta vício insanável de iniciativa.
Na situação em comento está ocorrendo a deso-
bediência  ao  princípio  constitucional  da  separa-
ção dos Poderes, consagrado no mencionado arti-
go da Lei Magna, pois estabelece obrigação para
Órgão da estrutura da Administração Municipal, in-
fringindo assim o correlato dispositivo da Constitui-
ção Federal, além de criar despesas em total deso-
bediência às disposições correlatas da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, sem a indicação da fonte de
receita para tanto. As regras básicas do processo
legislativo são de observância obrigatória pelos Es-
tados e Municípios, e sobre o tema, o Supremo Tri-
bunal Federal firmou o seguinte entendimento: “O
desrespeito a prerrogativa de iniciar o processo de
positivação do Direito, gerado pela usurpação de
poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício ju-
rídico de gravidade inquestionável,  cuja  ocorrên-
cia reflete típica hipótese de inconstitucionalidade
formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a pró-
pria  integridade do ato legislativo eventualmente
editado.  (grifamos).  STF,  Pleno,  ADI  n.  1.391-2/SP,

Rel.  Ministro Celso de Mello,  Diário de Justiça, Se-
ção I, 28 Nov. 1997, p. 62216, apud Alexandre de
Moraes, Constituição do Brasil Interpretada e Legis-
lação  Constitucional,  São  Paulo:  Atlas,  2002,  p.
1.098.” Portanto, neste aspecto a Proposição de Lei
n.  30,  de  29  de  março  de  2022,  está  maculada
pelo vício de iniciativa,  o que a torna manifesta-
mente inconstitucional, não havendo possibilidade
jurídica por parte do Executivo que pudesse sanar
a irregularidade apontada, a não ser mediante o
seu veto total. Lado outro, a Proposição de Lei em
referenciada também viola o princípio constitucio-
nal da livre iniciativa ao criar obrigação para esta-
belecimentos privados, conforme extrai-se do teor
do art. 170, da Constituição Federal, a seguir trans-
crito:  “Art.  170. A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciati-
va, tem por fim assegurar a todos a existência dig-
na, conforme os ditames da justiça social, observa-
dos os seguintes princípios: ...” Além do que o prazo
de 90  (noventa)  dias  estabelecido no art.  2º,  da
Proposição de Lei n. 30, de 29 de março de 2022,
seria insuficiente para que as empresas públicas e
privadas, os hospitais, unidades de saúde, consultó-
rios  médicos  e  odontológicos,  ginásios  poliesporti-
vos, cinemas, teatros, casas noturnas, bares, restau-
rantes, bibliotecas, salas de aula e de espera, pu-
dessem cumprir a obrigação que decorreria da fu-
tura lei, caso viesse a ser sancionada a menciona-
da Proposição de Lei. Face ao exposto, solicitamos
a  Vossas  Excelências  dignem-se  acolher  o  nosso
veto  total,  ante  as  razões  anteriormente  formula-
das, ou seja, a Proposição de Lei em tela é flagran-
temente inconstitucional. Com protestos de estima
e consideração às pessoas de Vossa Excelência e
demais  Vereadores,  subscrevemo-nos.  Respeitosa-
mente. Renato Carvalho Fernandes Prefeito [sic].”
Ofício  enviado  pela  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodri-
gues  Prado/PSB,  justificando sua ausência na ses-
são ordinária da Câmara realizada no dia doze de
abril do corrente ano. A Mesa da Câmara, para os
fins do disposto no inciso X, do art. 44, da Resolu-
ção n. 99, de 17 de dezembro de 2021- Regimento
Interno da Câmara, combinado com o § 1º do art.
1º, da Lei n. 5.806, de 29 de setembro de 2016, aca-
tou a justificativa e deferiu o pedido, considerando
que a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB
apresentou atestado firmado pela doutora Lucimar
Naves  (CRO-MG  53.919).  IV-  APRESENTAÇÃO  SEM
DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a se-
guir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio
dos  requerimentos:  1)  Sebastião  Alves  Ribeiro  Jú-
nior/Solidariedade: a) n. 1.412/2022- que informe se
seriam  disponibilizados  aparelhos  auditivos,  por
meio do Sistema Único de Saúde – SUS; se afirmati-
va a resposta, especificar os critérios para a distri-
buição e quantas pessoas aguardam pelo benefí-
cio; b) n. 1.413/2022- que informe a inadimplência
de mutuários até a presente data, bem como o va-
lor disponível no Fundo Municipal da Habitação e
a destinação do recurso; c) n. 1.415/2022- elabora-
ção de projeto de lei possibilitando a contratação
temporária  de  médico  e  agente  comunitário  de
saúde ferista,  para preencher temporariamente a
vaga do profissional  em férias,  evitando o rodízio
de médicos  nas  unidades,  deixando alguns  paci-
entes sem atendimento; 2) Sebastião Alves Ribeiro

Júnior/Solidariedade, Wellington Resende da Silva/
PL: n. 1.414/2022- construção de memorial em ho-
menagem aos Irmãos Naves (maior erro judiciário
que se tem conhecimento no Brasil),  na Praça da
Justiça, em frente ao Fórum; 3) Sebastião Joaquim
Vieira/PSL:  a) n.  1.417/2022-  instalação de redutor
de velocidade na Rua Aldegonda Petronella Thijs-
sen,  próximo  ao  Centro  Educacional  Municipal  -
CEM  Hermenegildo  Marques  Veloso  (Bairro  Ouro
Verde); b) n. 1.418/2022- que seja renovada a sina-
lização  de  pintura  estratigráfica  no  Loteamento
Parque dos Verdes, bairro com a mesma denomi-
nação; c) n. 1.419/2022- instalação de posto polici-
al na Praça Gaioso Neves, frequentada por usuá-
rios de drogas; d) n. 1.423/2022- concessão aos ser-
vidores públicos municipais, do reajuste inflacioná-
rio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC; 4) Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Eunice Ma-
ria  Mendes/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.420/2022-  concessão  de  reajuste  da  hora/aula
dos  instrutores  de artesanato,  igualando ao valor
pago aos educadores físicos da Secretaria Munici-
pal  de  Esportes;  5)  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Pos-
tigo/PL:  a)  n.  1.421/2022-  encaminhando  para
análise, anteprojeto de lei concedendo a gratifica-
ção de produtividade aos servidores ocupantes do
cargo ou emprego público de serviços gerais, can-
teira,  auxiliares  de  serviços  lotados  na  Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e Distritais, que exer-
cem os serviços de roçagem com máquina costal,
rastelação,  caiação de  meio-fio,  retirada  de  ga-
lhos,  limpeza  de  bueiro,  bolsões  e  feira  livre,
apreensão de cavalos,  poda de árvores,  limpeza
de Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Fa-
mília,  Centros  Educacionais  Municipais  e  Centros
Municipais de Educação Infantil;  b) n.  1.422/2022-
encaminhando  para  análise,  anteprojeto  de  lei
concedendo a gratificação de produtividade aos
servidores ocupantes do cargo ou emprego públi-
co de operador de máquinas pesadas; 6) Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 1.424/2022- criação
de equipe para recuperar os mata-burros soterra-
dos na zona rural;  b)  n.  1.425/2022-  regularização
da documentação oficial  e viabilização de obras
de infraestrutura de saneamento básico no Assen-
tamento São Sebastião,  dando melhor  qualidade
de  vida  às  famílias  que  moram  no  local;  c)  n.
1.426/2022- designação de psicólogo para atender
nas  escolas  municipais,  auxiliando  no  desenvolvi-
mento dos alunos, pois muitos retornaram assusta-
dos após a pandemia; d) n. 1.427/2022- reforma e
instalação de iluminação na quadra de esportes si-
tuada na Rua Reginaldo da Silva, no Loteamento
Residencial Bela Suíça II; e) n. 1.428/2022- que infor-
me se consta de cronograma, a instalação de co-
bertura na quadra de esportes da comunidade do
Campo Redondo, uma das promessas de campa-
nha do prefeito; f) n. 1.429/2022- reabertura da la-
vanderia  situada  no  Bairro  Gutierrez,  que  passou
por processo de limpeza no interior, podendo vol-
tar a funcionar; 7) Wellington Resende da Silva/PL:
a) n. 1.430/2022- que informe de estaria sendo dis-
tribuída fralda geriátrica à população carente, re-
lacionando os critérios  de seleção e os  meios  de
acesso ao benefício; b) n.  1.433/2022- construção
de  um  campo  sintético  de  futebol  soçaite,  com
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devidas adequações, na Praça do Centro de Artes
e Esportes Unificados – CEU, no Residencial Monte
Moriá; 8) Wellington Resende da Silva/PL, Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM:  a)  n.  1.431/2022-  instalação  das
placas indicando os nomes das ruas nos Residenci-
ais Bela Suíça I, II e III; b) n. 1.432/2022- implantação
de faixa elevada para travessia de pedestres nas
proximidades das escolas e dos Centros Municipais
de  Educação  Infantil  –  CMEIs  que  não  dispõem
desse dispositivo, bem como realização de manu-
tenção e reforço da pintura de sinalização nos lo-
cais já contemplados; 9) Wilian Marques Postigo/PL:
a) n. 1.434/2022- construção de quadra de peteca
na  Praça  Augusto  Diniz  (Bairro  de  Fátima);  b)  n.
1.436/2022-  instalação  de  redutor  de  velocidade
na  Rua  Coronel  Filadelfo  (Distrito  de  Amanhece),
com intenso tráfego de caminhões em alta veloci-
dade;  c)  n.  1.437/2022-  execução  do serviço  de
pintura estratigráfica na Rua das Araras e na Rua
Doutor  Augusto  Carpanêda  (Bairro  Independên-
cia); 10) Wilian Marques Postigo/PL, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL: n.
1.435/2022- que a Secretaria Municipal de Políticas
Sobre Drogas realize a Maratona Viva Livre nos Dis-
tritos de Amanhece e de Piracaíba; 11) Wilian Mar-
ques Postigo/PL, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: n.
1.438/2022-  patrolamento da principal  estrada na
região do Barreiro, sentido Fazendas Mário (materi-
al  de  construção),  José  Gabriel,  Eurico  Dias,  de
acesso ao Condomínio Chácaras Paranaíba; as cri-
anças que residem no citado condomínio estariam
com  dificuldade  de  chegar  à  escola,  devido  as
péssimas condições de tráfego; 12) Ana Lúcia Ro-
drigues  Prado/PSB:  a)  n.  1.439/2022-  informações
sobre a revitalização da Praça Manoel Bonito, indi-
cando a data prevista para a conclusão das obras
e encaminhando planilha detalhada dos gastos; b)
n. 1.440/2022- instalação de bicicletários nos Cen-
tros de Apoio Comunitários  –  CESACs, para maior
segurança dos que frequentam os espaços;  c) n.
1.442/2022- informações sobre o processo licitatório
objetivando a contratação de empresas para efe-
tuar limpeza nas repartições públicas do setor de
saúde; d) n. 1.443/2022- reforma dos banheiros (tro-
ca dos vasos sanitários danificados, contenção de
vazamento, pintura, cestos  de lixo novos) na Poli-
clínica Doutor Oabi Gebrin, e melhoria do serviço
de  manutenção;  e)  n.  1.444/2022-  realização  de
manutenção no prédio do Terminal Rodoviário Pre-
sidente Tancredo de Almeida Neves,  com pintura
em geral,  reforma dos  banheiros  e  salas,  constru-
ção de um restaurante e melhorias na acessibilida-
de; 13) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Wilian Mar-
ques Postigo/PL: n. 1.441/2022- que interceda junto
ao Sindicato Rural  de Araguari,  visando a realiza-
ção de reforma nos banheiros do Parque de Expo-
sições Rondon Pacheco; 14) Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade:  a)  n.  1.445/2022-  realização  de
melhorias na Praça Amador João da Silva (Bairro Si-
bipiruna), com a instalação de parque infantil (par-
quinho), bancos, arborização e outras benfeitorias,
para ser uma opção de lazer; b) n. 1.446/2022- exe-
cução de serviços de manutenção e revitalização
das estradas rurais das regiões da Contenda e do
Fundão,  pois  as más condições impactam direta-
mente  nas  atividades  econômicas  desenvolvidas
pelos  agricultores;  c)  n.  1.447/2022-  implantação

de mão única na Rua Benjamin Constant (Bairro Mi-
randa), proporcionando um trânsito mais seguro na
região; 15) Clayton Francisco Brazão/PSC, Débora
de Sousa  Dau/PSC,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.448/2022-  aquisição de máquina para triturar  os
galhos,  transformando  em  pó  de  serragem;  16)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.  1.449/2022-
construção de praça com monumentos  artísticos,
instalando no local um novo sistema de bicicletas
compartilhadas,  integrado  ao  transporte  público,
funcionamento  vinte  e  quatro  horas;  b)  n.
1.450/2022-  instalação  de  enfeites  natalinos  nas
principais  ruas  e  avenidas  de  Araguari;  c)  n.
1.451/2022-  construção de  redes  de  esgoto  e de
água na Avenida das Palmeiras, entre a Rua Teresi-
nha Machado da Silva (Bairro São Sebastião); d) n.
1.452/2022-  concessão  de  aumento  salarial  aos
ocupantes dos cargos de cantineira e de serviços
gerais das escolas municipais e dos Centros Munici-
pais de Educação Infantil – CMEIs; e) n. 1.453/2022-
execução dos serviços  de pintura  estratigráfica e
de  varrição  nas  ruas  do  Bairro  Santiago,  assim
como instalação de placa com o nome das ruas; f)
n. 1.454/2022- revisão do salário pago aos aprova-
dos em processo seletivo; g) n. 1.455/2022- que os
profissionais do setor de endemias realizem fiscali-
zação de combate à dengue no Residencial Cida-
de Jardim; h) n. 1.456/2022- que o serviço de troca
de lâmpadas seja efetuado também nos finais de
semana e feriados; i) n. 1.457/2022- que interceda
junto a diretoria do Praia Clube visando a realiza-
ção em Araguari  de torneios  com as  equipes  de
voleibol feminino e de natação do referido clube;
j) n. 1.459/2022- recapeamento das Ruas Modesto
Borela, Nazzareno Sícari, Antônio Farias (Bairro Mile-
nium)  e  Rua  Tocantins  (Bairro  Brasília);  k)  n.
1.460/2022-  que  sejam recolocadas  as grades  de
proteção  nos  bueiros  da  Rua  Abolição  esquina
com a Avenida das Codornas (Bairro dos Bosques);
l) n. 1.461/2022- patrolamento e aplicação de ras-
pa asfáltica no Condomínio das Araras, próximo ao
Bairro Vieno; m) n. 1.462/2022- que informe o núme-
ro de pessoas atendidas diariamente nas consultas
oftalmológicas, pois seriam constantes as reclama-
ções de que a fila não estaria andando; 17) Clay-
ton  Francisco  Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB: n. 1.458/2022- construção de um viaduto sobre
a  Avenida  Bahia,  cruzamento  com  as  Avenidas
Coronel  Theodolino  Pereira  de Araújo  e Batalhão
Mauá; 18) Débora de Sousa Dau/PSC, Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota: n. 1.463/2022- concessão de re-
ajuste salarial aos operadores de máquinas da Pre-
feitura Municipal, por serem profissionais especiali-
zados que desempenham um trabalho fundamen-
tal e indispensável para o setor primário, e estariam
sem reajuste há mais de dezesseis anos; 19) Débora
de Sousa  Dau/PSC:  a)  n.  1.464/2022-  celebração
de parceria com instituição que ministre curso de
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, visando disponi-
bilizar curso gratuito para os servidores públicos, oti -
mizando o atendimento, nas repartições públicas,
das  pessoas  com  deficiência  auditiva;  b)  n.
1.465/2022- celebração de parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, a fim
de ofertar  cursos  profissionalizantes  gratuitos  para
capacitar  a  população  de  baixa  renda,  promo-
vendo a empregabilidade e  a  independência  fi-

nanceira, diminuindo o desemprego no Município;
c) n. 1.467/2022- instalação de tampa na boca de
lobo existente na Rua Amélia Brandão de Morais,
em frente a Mata do Desamparo (Bairro Gutierrez),
para evitar a obstrução e a incapacidade de dre-
nagem, além do risco de acidentes com pedestres,
principalmente crianças; d) n. 1.468/2022- informa-
ções sobre o funcionamento do plantão dos veteri-
nários no Canil Municipal; segundo a proponente,
eles recebem pelo serviço, porém, quando aciona-
dos,  nem  sempre  estão  disponíveis  para  prestar
atendimento aos animais que necessitam de socor-
ro imediato, como ocorreu com um cachorro atro-
pelado na noite do dia dezoito do corrente, e po-
pulares entraram em contato com o plantão, po-
rém não obtiveram sucesso; e) n. 1.469/2022- reca-
peamento e execução do serviço de pintura estra-
tigráfica nas Ruas  Dois,  Flores,  Quatro,  Rosas,  Pal-
mas,  Lírios  e Rua Amélia Marques  Brandão (Bairro
Gutierrez);  instalação de lâmpadas de LED (troca
das  queimadas)  e  de  placas  indicando  o  nome
das vias no citado bairro;  20) Denise Cristina Lima
de  Andrade/PL,  Paulo  César  Pereira/DEM:  n.
1.470/2022-  que  sejam  adotadas  medidas  para
não deixar faltar, unidades de saúde, itens essenci-
ais  como  balança  para  pesar  gestante,  insumos
em geral  (escovinhas para realização do Papani-
colau,  papel  higiênico,  copos  descartáveis,  etc.);
21)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
1.471/2022- que estude a possibilidade de terceiri-
zar  as  atividades  administrativas  nas  unidades  de
saúde,  devido  à  ausência  de  cargos  específicos
para as funções, desempenhadas por enfermeiros
que deveriam ocupar apenas dos pacientes; b) n.
1.472/2022- que seja disponibilizado no Centro Inte-
grado  de  Atendimento  ao  Cidadão  –  CIAC,  um
serviço que possibilite obter todos os carimbos ne-
cessários  para a concessão do alvará, unificando
os  sistemas  Sonner  e  Hórus,  utilizados  respectiva-
mente pela Prefeitura Municipal e pela Superinten-
dência de Água e Esgoto; c) n.  1.473/2022-  infor-
mações sobre o Projeto Tempo Legal, implantado
no Centro Educacional Municipal Tenente-Coronel
Vilagran Cabrita, oferecendo atividades em tempo
integral  aos alunos do pré ao nono ano,  discrimi-
nando a data de início, número de crianças bene-
ficiadas, atividades no contraturno, valor necessá-
rio para custear o projeto, se os recursos utilizados
seriam próprios ou oriundos de outras fontes, valo-
res  destinados  no  corrente  ano;  d)  n.  1.474/2022-
que seja disponibilizada e atualizada semanalmen-
te, no site da Prefeitura de Araguari, a relação dos
proprietários notificados e multados para proceder
a limpeza dos lotes, possibilitando que a comunida-
de acompanhe as ações do poder público de res-
ponsabilizar  os  que  não cuidam de seus  imóveis.
também  contribuindo  com  a  fiscalização;  e)  n.
1.475/2022- que informe o tipo/modelo da bomba
utilizada na Estação Elevatória de Esgoto do Jardim
Panorama (Pica-Pau),  quantas vezes ela estragou
nos  últimos dezesseis  meses e  quantas vezes  teve
que ser trocada; providências adotadas ao longo
do ano passado para solucionar os vazamentos na
referida estação; f) n. 1.476/2022- que seja promo-
vida a  campanha “Terreno limpo,  Cidade linda”,
incentivando a manutenção e limpeza dos  terre-
nos  baldios,  com  a  mobilização  da  comunidade
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para colaborar com a manutenção das áreas e in-
tensificar a fiscalização, notificações; instalação de
placas alusivas à iniciativa, execução de limpezas
e aplicação de multas; g) n. 1.477/2022- maior inte-
gração entre os setores da rede municipal de saú-
de, com relação a não impressão, pela Missão Sal
da Terra, dos exames de imagem realizados na Uni-
dade de Pronto Atendimento – UPA, sob a alega-
ção de reduzir custos e de preservar o meio ambi-
ente, fornecendo aos pacientes apenas os  arqui-
vos digitais; porém, muitas unidades de saúde ale-
gam não dispor de programa para leitura do CD,
causando transtornos  aos  pacientes  que  necessi-
tam  retornar  a  UPA  para  solicitar  as  imagens  ou
não  recebem  o  atendimento  adequado;  h)  n.
1.478/2022-  informações  sobre  a  execução  de
obras de revitalização da Praça Avelino Alves Cou-
tinho (Praça dos  Esportes  /  Pump Track),  encami-
nhando cópia do contrato, cronograma das ativi-
dades e data prevista para a conclusão do servi-
ço; 22) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 1.479/2022-
que a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação So-
cial indique um assistente social para prestar escla-
recimentos sobre os imigrantes e refugiados, princi-
palmente  venezuelanos,  em  audiência  pública
que será realizada em parceria com membros da
Paróquia  São Judas  Tadeu;  b)  n.  1.480/2022-  que
encaminhe projeto de lei melhorando o salário dos
servidores  de  nível  médio  e  demais  da  Prefeitura
Municipal,  tendo  como  parâmetro  outros  municí-
pios;  realização de estudo do impacto financeiro
da medida, para concessão do benefício no cor-
rente  ano;  c)  n.  1.481/2022-  encaminhando para
análise, anteprojeto de lei sobre a prevenção e a
punição ao assédio sexual na Administração Públi-
ca Municipal Direta, Indireta (autárquica e fundaci-
onal), bem como no Poder Legislativo de Araguari;
d) n.  1.482/2022-  informações sobre a reforma do
Centro de Desenvolvimento da Criança – CEDEC,
para oferecer  cursos  de profissionalização aos jo-
vens  e  adultos  (mulheres,  migrantes),  sendo  que,
de acordo com o projeto encaminhado ao Ministé-
rio Público do Trabalho, dando ao órgão a denomi-
nação de Centro de Treinamento de Jovens e Ou-
tros, foram destinados mobiliários, computadores e
recursos para a aquisição dos cursos, esclarecendo
se serão licitados; e) n. 1.483/2022- que encaminhe
projeto de lei melhorando o salário dos profissionais
da saúde com curso superior,  tendo como parâ-
metro outros  municípios;  realização de estudo do
impacto financeiro  da medida,  para  pagamento
do benefício no corrente ano; f) n. 1.484/2022- que
encaminhe projeto de lei melhorando o salário dos
servidores auxiliares  de serviços administrativos  da
Prefeitura  Municipal;  realização de estudo do im-
pacto financeiro da medida,  para  concessão do
benefício no corrente ano; g) n. 1.485/2022- substi-
tuição de poste (com rachaduras) e das lâmpadas
queimadas na Rua Jornalista João Lourenço - Cen-
tro; h) n. 1.486/2022- realização de operação tapa-
buracos na Rua João dos Santos Moutinho e próxi-
mo  ao  número  157  da  Rua  Pastor  Realino  Vieira
Guimarães (Bairro Goiás), bem como na Rua Urias
Vieira dos Santos, em frente ao radar na saída para
a Rodovia MG- 414 - Milton Lima, Distrito de Ama-
nhece;  recapeamento da Rua Pedro Mendes  de
Aguiar (Bairro Goiás); i) n. 1.488/2022- que seja dis-

ponibilizado por intermédio de convênios e parceri-
as com a iniciativa privada, sinal público de inter-
net - wi-fi grátis, nas praças, nos espaços de prática
esportiva, nos pontos de ônibus ou qualquer local
em que haja viabilidade no Distrito de Amanhece;
j) n. 1.489/2022- encaminhando para análise, ante-
projeto de lei instituindo uma política municipal de
atenção  aos  imigrantes,  refugiados  e  apátridas,
contendo  objetivos,  princípios,  diretrizes  e  ações
prioritárias;  k)  n.  1.490/2022-  encaminhando  para
análise, anteprojeto de lei estabelecendo priorida-
de no atendimento e acesso às políticas públicas
para as mães solo;  23) Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB: a) n. 1.491/2022- que encaminhe o cronogra-
ma da coleta de lixo e de entulho nas comunida-
des  rurais  do  Município;  b)  n.  1.492/2022-  que  o
ponto  de  ônibus  do  transporte  coletivo  existente
em frente ao número 3.020 da Avenida Minas Ge-
rais – União dos Aposentados e Pensionistas de Ara-
guari – UNIAPA, seja transferido para outro local; c)
n. 1.493/2022- que encaminhe a relação do agen-
damento para utilização das máquinas no corrente
ano, citando o critério adotado para disponibilizar
o serviço, solicitado por alguns agricultores que ain-
da não foram atendidos; d) n. 1.494/2022- redução
em cinquenta por  cento o valor  da Contribuição
para  Custeio  da  Iluminação  Pública;  e)  n.
1.495/2022-  contratação de mais  um médico psi-
quiatra para o Núcleo de Atenção à Saúde Mental
- CAPS, agilizando o atendimento ao paciente em
tratamento na unidade; 24) Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Débora de Sousa Dau/PSC, Euni-
ce Maria Mendes/PSB: n. 1.497/2022- que sejam im-
plementadas operações contra a poluição sonora;
que seja elaborado projeto instruindo a população
de como agir em casos de perturbação, podendo
denunciar abusos,  com a divulgação do telefone
de atendimento; divulgação de medidas instrutivas
e educativas em escolas, panfletos e redes sociais,
especialmente nos períodos que precedem as fes-
tas  juninas e a Copa do Mundo, devido a utiliza-
ção de fogos de artifício, com ruído prejudicial às
pessoas  idosas,  com autismo,  crianças,  pacientes
internados,  animais e cultos  religiosos;  segundo os
proponentes, a prática ainda seria constante, mes-
mo com a edição da Lei n. 6.145, de 21 de feverei -
ro de 2019, proibindo uso de fogos de artifícios, fo-
guetes e similares; 25) Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  n.
1.498/2022- elaboração e execução de projeto de
drenagem pluvial na Rua Pernambuco (Bairro Mile-
nium),  para  evitar  os  constantes  alagamentos  no
período chuvoso; 26) Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos:  a)  n.  1.499/2022-  instalação  de  tampas
nos bueiros ou reparos nas existentes, em frente ao
número 250 da Rua Pernambuco (Bairro Milenium),
na Rua Professora Neuza Cardoso Melluzzi esquina
com a Avenida Doutor Wilson dos Reis,  no Lotea-
mento  Jardim  Milani  (Bairro  dos  Bosques);  b)  n.
1.500/2022- que informe o nome do proprietário da
área localizada no final da Rua Antônio Pereira da
Silva,  no Residencial  Bela  Suíça I;  que  verifique  a
possibilidade  de  implementar  projeto  urbanístico,
com a criação de via de acesso a ser pavimenta-
da, facilitando a circulação de pessoas no setor; c)
n.  1.501/2022-  realização de reparo nas Ruas dos
Bálsamos, Canjeranas, Três, dos Carvalhos, no Lote-

amento  São  Judas  Tadeu  (Bairro  São  Sebastião),
sendo necessárias obras com máquina de terrapla-
nagem e a aplicação de raspa de asfalto, de for-
ma emergencial,  com posterior  asfaltamento  das
vias; 27) Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.502/2022-
implantação  do  Programa  Teativo,  voltado  para
crianças e adolescentes com idade entre cinco e
dezoito anos, com transtornos do espectro autista,
disponibilizado no Ministério da Cidadania - Secre-
taria Nacional de Paradesporto, tendo como base
a metodologia de Rodrigo Brivio (educador físico),
associando  atividades  esportivas  e  demais  áreas
de acompanhamento, podendo reduzir  as dificul-
dades de comunicação e comportamento social,
com impacto positivo, utilizando equipamentos de
ginástica artística  e exercícios  de propriocepção;
b) n. 1.503/2022- ampliação na rede municipal de
ensino,  dos  dispositivos  previstos  na Lei  Federal  n.
14.254, de 30 de novembro de 2021, que dispõe so-
bre o acompanhamento integral para educandos
com dislexia ou Transtorno do Déficit  de Atenção
com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de
aprendizagem; c) n. 1.504/2022- instalação de pla-
cas (sinalização vertical) em frente a Escola Estadu-
al  Paes de Almeida, na Avenida José Messias  da
Silva,  número 101 (Bairro  dos  Bosques),  indicando
os horários  de embarque e desembarque de alu-
nos, estendendo a medida às demais escolas; d) n.
1.505/2022-  implantação  do  serviço  denominado
táxi acessível - carros adaptados, para o transporte
de passageiros com mobilidade reduzida que utili-
zam  cadeira  de  rodas,  pessoas  com  deficiência,
idosos e obesos, tendo ponto livre nos locais espe-
cíficos para táxi; e) n. 1.506/2022- realização de es-
tudo  para,  em  parceria  público/privada  ou  con-
cessão conforme a Lei Federal n. 11.516, de 28 de
agosto  de  2007,  ser  efetuada  a  estruturação  do
Parque Municipal da Mata do Desamparo, concili-
ando a proteção integral da flora, fauna e das be-
lezas naturais, com a utilização para objetivos edu-
cacionais,  recreativos  e  científicos,  garantindo  a
implantação e o funcionamento de serviços, áreas
e  instalações;  28)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
1.507/2022- realização de manutenção asfáltica e
implantação de sistema de drenagem na Rua da
Mata (Bairro Miranda), existente na via, porém, não
comportando o volume de água, provocando ala-
gamentos; b) n. 1.508/2022- revitalização da ponte
entre as regiões do Angico e Santo Antônio (Con-
tenda),  destruída pelas fortes  chuvas, dificultando
o acesso dos moradores; c) n. 1.509/2022- informa-
ções sobre o transporte de pacientes pelo Consór-
cio  Intermunicipal  de  Saúde  da  Microrregião  do
Vale do Paranaíba – CIS/AMVAP; segundo informa-
ções dos pacientes,  os ônibus não estariam aten-
dendo no horário e pontos programados, efetuan-
do  alterações  sem  prévia  comunicação;  d)  n.
1.510/2022-  regularização  do canteiro  central  em
frente ao número 155 da Rua das Palmeiras, devido
à dificuldade do trânsito de veículos de cargas das
empresas instaladas no setor; e) n. 1.511/2022- ins-
talação de redutor de velocidade na Rua Ceará,
em  frente  ao Segundo  Batalhão  Ferroviário;  f)  n.
1.512/2022- revitalização, iluminação e limpeza da
Praça  Sebastião  Elias  Rosa (Bairro  Goiás),  situada
na projeção das Ruas dos Foguistas e dos Portado-
res; g) n. 1.513/2022- realização de coleta semanal e
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instalação de lixeira de grande porte na estrada ru-
ral com início próximo ao quilômetro 11 da BR-050,
de acesso aos Condomínios de Chácaras Itamara-
cá, Pirapitinga, Uirapuru, povoado do Barreirão, e di-
versos ranchos; reiterando pedido formulado no mês
de setembro do ano anterior; 29) Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.514/2022-  revitalização  (patrolamento,  cascalha-
mento e nivelamento) das estradas de acesso a fa-
zenda Quilombo; 30) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota:
a) n. 1.516/2022- execução dos serviços de capina e
de limpeza dos terrenos de propriedade do Municí-
pio,  localizados  no  Bairro  Goiás  parte  alta;  b)  n.
1.517/2022- informações sobre os trâmites do proces-
so de construção da quadra de peteca no Distrito
de Piracaíba; data prevista para início da obra. Os
Vereadores Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Paulo  César
Pereira/DEM e Wellington Resende da Silva/PL, solici-
taram o envio de ofício de pêsames (requerimento
n. 1.416/2022) à família do ex-prefeito Wanderlei Iná-
cio - Mãe Preta. Os Vereadores Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade e Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota apresentaram moção (n. 59/2022) de aplau-
so ao professor  de educação física Gabriel  Simão
Magalhães,  lotado  na  Secretaria  Municipal  de  Es-
portes, pela dedicação ao ministrar aulas no Centro
de Convivência do Idoso. O Vereador Sebastião Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade apresentou as mo-
ções (n.s 60/2022 e 61/2022) de aplauso a doutora
Ilza Maria Naves de Resende e ao doutor Hamilton
Flávio  de  Lima,  pelos  relevantes  serviços  jurídicos
prestados em apoio aos vereadores e assessoria aos
gabinetes. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL
apresentou as seguintes proposições: a) moção de
aplauso n. 62/2022, a Secretaria Municipal de Espor-
tes e Juventude, secretário Wesley Marcos Lucas de
Mendonça e equipe,  pelo excelente  trabalho de-
senvolvido,  especialmente realizando jogos  festivos
com a participação do jogador de futebol de salão
Falcão, e jogos de vôlei da Superliga B; b) projeto de
lei  n.  60/2022,  que  “Modifica  a  denominação  da
Rua  “I”,  localizada  no Residencial  Cidade Jardim,
para Rua Franqlei Carvalho Sousa.” A Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC solicitou à Policia Militar (re-
querimento n. 1.466/2022), que sejam realizadas ron-
das policiais nos Bairros Gutierrez e Santa Helena, em
virtude do aumento das ocorrências de roubos e fur-
tos nas residências. A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB solicitou ao gerente administrativo da em-
presa Prima Foods S.A. - Mataboi Alimentos, Valdmir
Rabello (requerimento n. 1.487/2022), a presença no
Poder Legislativo de um assistente social e responsá-
vel pelo setor de Recursos Humanos da empresa, a
fim de prestar esclarecimentos sobre a vinda de mi-
grantes  e  refugiados  para  trabalhar  no  Município,
abordando temas  como a prestação de serviços,
contatos para a vinda, isonomia salarial e acolhida
das pessoas. O Vereador Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos solicitou à Companhia Energética de Mi-
nas  Gerais  -  CEMIG  (requerimento  n.  1.496/2022),
que determine a poda da árvore na Rua Quatro, nú-
mero 112 (Bairro Goiás), próximo à Panificadora São
Paulo, que estaria atingindo a rede elétrica. Os Ve-
readores  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e  Wilian
Marques Postigo/PL solicitaram ao diretor executivo
do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Car-

los -  IMEPAC, José Júlio Lafayette (requerimento n.
1.515/2022),  que a fazenda Quilombo (que abriga
mais de trinta famílias) seja incluída no cronograma
de atendimento do Expresso Saúde, disponibilizando
médicos pediatra, ginecologista e clínico geral, be-
neficiando também, dezenas de famílias que vivem
na região. 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,  Eunice Maria Mendes/
PSB, e os Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almei-
da/PSC,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarieda-
de,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodri-
gues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o requeri-
mento  n.  1.518/2022,  com  aprovação  tácita  por
conter número regimental de assinaturas, solicitando
a dispensa dos interstícios  regimentais  para discus-
são e votação do projeto de lei n. 49/2022. A Verea-
dora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  o  Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débo-
ra de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL,  Eunice Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos,  Paulo César Pereira/DEM, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL, apresentaram o requerimento n. 1.519/2022,
com aprovação tácita por conter número regimen-
tal de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstí-
cios regimentais para discussão e votação do proje-
to de lei n. 50/2022. A Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, o Vereador Clayton Francisco Bra-
zão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC,
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos,  Paulo César Pereira/DEM, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL, apresentaram o requerimento n. 1.520/2022,
com aprovação tácita por conter número regimen-
tal de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstí-
cios regimentais para discussão e votação do proje-
to de lei n. 51/2022. A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB e o Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota
solicitaram ao presidente da Câmara Municipal (re-
querimento n. 1.521/2022), a realização de audiên-
cia pública no dia vinte e oito de abril do corrente,
com a participação dos  secretários  municipais  de
Planejamento,  de Desenvolvimento e Turismo e re-
presentantes  do setor  de camelódromo,  a  fim de
discutir  a  revitalização  do  Mercado  Municipal.  Os
Vereadores  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  e
Wellington Resende da Silva/PL apresentaram o pro-
jeto de lei n. 61/2022, que “Modifica a denominação
da Rua “F”,  localizada no Residencial  Cidade Jar-
dim, para Rua Wladimir Amaral Filho” – com apoio
da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB. A Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB apresentou
o projeto de lei n. 62/2022, que “Modifica a denomi-
nação da Rua “B”, localizada no Residencial Cida-
de Jardim,  para  Rua Thiago Garcia de Oliveira”  –
com apoio dos Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota e Sebastião Joaquim Vieira/PSL. A Vereado-

ra Denise Cristina Lima de Andrade/PL apresentou o
projeto de lei n. 63/2022, que “Modifica a denomina-
ção da Travessa Trinta e Um, localizada no Lotea-
mento Paineiras, Bairro Sibipiruna, para Rua Carolina
Maria  Peixoto  da  Cunha.”  Os  Vereadores  Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Eunice  Maria  Men-
des/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César
Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Wilian
Marques Postigo/PL, apresentaram o projeto de reso-
lução n. 4/2022, que “Altera a redação do art. 154,
da Resolução n.  99,  de 17 de dezembro de 2021,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, dis-
pondo sobre a  não apresentação de proposições
idênticas  ou  semelhantes.”  V-  LEITURA DE PARECE-
RES-  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 de lei: a) n.
49/2022 (abertura de crédito especial no orçamento
da Câmara  Municipal);  b)  n.  50/2022  (criação de
cargos  públicos  de  provimento  efetivo);  c)  n.
51/2022 (abertura de crédito especial no orçamento
da Secretaria Municipal de Esportes e da Juventu-
de);  d)  n.  54/2022  (férias  anuais  do  prefeito  e  do
vice-prefeito);  e)  de  decreto  legislativo  n.  32/2022
(Comenda Zumbi dos Palmares); nos pareceres aos
dois últimos projetos citados, o Vereador Wellington
Resende da Silva/PL assinou em substituição ao Ve-
reador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (membro da
Mesa da Câmara). A Comissão Permanente de Ser-
viços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação, Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos de lei: 50/2022; e n. 54/2022,
com o Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota
assinando em substituição ao Vereador Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota (membro da Mesa da Câmara).
A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas emitiu  pareceres pela aprova-
ção dos projetos de lei n.s: 49/2022; 50/2022; 51/2022;
e n. 54/2022, com o Vereador Paulo César Pereira/
DEM assinando em substituição ao Vereador Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota (membro da Mesa da Câma-
ra). A Comissão Permanente de Esporte, Lazer e Tu-
rismo emitiu parecer pela aprovação do projeto de
lei  n.  51/2022.  VI-  ORADORES INSCRITOS-  Encontra-
vam-se  inscritos  os  Vereadores  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, 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,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  sendo que os  pre-
sentes  dispensaram o  uso  da  palavra.  Atendendo
convite  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
1.250/2022, de autoria do Vereador Clayton Francis-
co Brazão/PSC, fez uso da tribuna livre o senhor Dal-
mar José Ferreira, explanando sobre o procedimen-
to  de revitalização do Mercado Municipal  e  infor-
mando que os camelódromos deverão ser transferi-
dos da parte central para a Rua Padre Lafaiete, que
considerou  ser  de pouco movimento.  Em resposta
ao  Vereador  Clayton  Francisco  Brasão/PSC  disse
que,  atualmente,  dezesseis  pessoas  trabalham  no
camelódromo,  pagando  cem  reais  de  aluguel.  A
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Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB disse ter abor-
dado o tema com o prefeito Renato Carvalho Fer-
nandes e que deverá ser marcada uma reunião para
discutir  o  assunto.  Concluindo,  o  Vereador  Clayton
Francisco Brasão/PSC avisou que será realizada uma
audiência pública, com a presença dos Vereadores e
representantes do Executivo, para remediar a situa-
ção. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Vere-
adora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Fran-
cisco  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,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribei-
ro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resen-
de da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontra-
vam-se na pauta desta sessão ordinária os projetos a
seguir relacionados; antecedendo cada votação, foi
anunciada a discussão da matéria. Anunciada a dis-
cussão do projeto de lei complementar n. 5/2022, o
Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade apre-
sentou emenda aditiva número um (1) acrescentan-
do ao art. 4º da Lei Complementar n. 151, de 7 de no-
vembro de 2018, a ser alterado pelo art. 5º do referido
projeto, com a seguinte redação: “Art. 4º ... § 3º Na
impossibilidade de localizar  o proprietário,  titular  do
domínio útil,  promitente comprador  ou possuidor,  a
notificação poderá ser efetuada ao cônjuge ou pa-
rentes de primeiro grau do destinatário da mesma.” A
matéria foi encaminhada para a análise das comis-
sões pertinentes, sendo retirado da pauta o projeto
de lei complementar n. 5/2022. O projeto de decreto
legislativo n. 24/2022 (de autoria do Vereador Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos), foi aprovado por quin-
ze votos, assim como correspondentes pareceres da
Comissão Permanente de Legislação e Justiça, da
Comissão Especial  e da Comissão Permanente de
Redação,  sendo que referido projeto,  promulgado
pelo presidente interino da Câmara, foi  convertido
no Decreto  Legislativo n.  1.196,  de 19  de abril  de
2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
a Escola Estadual Dona Eleonora Pieruccetti.” No pa-
recer da Comissão Permanente de Redação ao ci-
tado projeto, a Vereadora Débora de Sousa Dau/
PSC assinou em substituição ao Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos (ausente). Em votação
o projeto de decreto legislativo n. 28/2022, de auto-
ria da Mesa da Câmara e da Vereadora Denise Cris-
tina Lima de Andrade/PL, foram aprovados por quin-
ze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, de Esporte, Lazer e Turismo e da
Comissão Especial, ao projeto e emenda; b) emen-
da número um (1); c) projeto de decreto legislativo
n. 28/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação,  efetuando  as  necessárias  correções
quanto  aos  aspectos  gramatical  e  lógico,  sendo
que referido projeto, promulgado pelo presidente in-
terino da Câmara, foi convertido no Decreto Legisla-
tivo n. 1.197, de 19 de abril de 2022, que “Institui a
Comenda do Mérito Esportivo Darci de Deus Lean-
dro no Município de Araguari, e dá outras providên-
cias.” No parecer da Comissão Permanente de Re-

dação ao supracitado projeto, os Vereadores Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB e Wellington Resende da Silva/PL assi-
naram em substituição aos  membros  da Mesa da
Câmara.  Os  projetos  de  decreto  legislativo  n.
30/2022 (de autoria do Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL) e n. 31/2022 (de autoria dos Vereadores
Clayton Francisco Brazão/PSC e Sebastião Joaquim
Vieira/PSL), foram aprovados por quinze votos, assim
como correspondentes pareceres da Comissão Per-
manente de Legislação e Justiça, da Comissão Es-
pecial  e  da  Comissão  Permanente  de  Redação,
sendo que referidos projetos, promulgados pelo pre-
sidente interino da Câmara, foram convertidos res-
pectivamente nos Decretos Legislativos: a) n. 1.198,
de 19 de abril de 2022, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Carlos An-
drade Marra”;  b) n.  1.199, de 19 de abril  de 2022,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Ex-
celentíssimo  Senhor  Pablo  Donizette  Cavalcante.”
No parecer da Comissão Permanente de Redação
aos  supracitados  projetos,  o  Vereador  Marcus  Vi-
nícius  Duarte/Republicanos  assinou em substituição
ao Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos
(ausente), e a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC
assinou em substituição ao Vereador Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL (proponente). Em votação o projeto
de lei n. 49/2022, de autoria do Executivo, ausente
do plenário o Vereador  Clayton Francisco Brazão/
PSC e registrado um voto contrário, foram aprova-
dos por treze votos: a) pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Finanças, Or-
çamento e Tomada de Contas; b) projeto de lei n.
49/2022 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. 38, de 19 de abril
de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especi-
al para a criação de dotação no vigente orçamen-
to da Câmara Municipal de Araguari,  objetivando
atender despesas de exercícios anteriores, mediante
anulação  parcial  de  dotações,  no  valor  de
R$272.000,00 (duzentos e setenta e dois  mil  reais).”
Quando da discussão do projeto de lei  n.  50/2022
(criação de cargos públicos de provimento efetivo),
foi concedida vista por seis dias ao Vereador Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade, com base no art.
46, II, “r”, da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de
2021- Regimento Interno da Câmara. Em votação o
projeto de lei  n.  51/2022,  de autoria do Executivo,
ausente do plenário o Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC, foram aprovados por quatorze votos: a)
pareceres  das  Comissões  Permanentes  de  Legisla-
ção e Justiça, de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas, de Esporte, Lazer e Turismo; b) projeto de
lei n. 51/2022 e o parecer da Comissão Permanente
de Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico, regis-
trou a íntegra do texto final no parecer e transfor-
mou esse na Proposição de Lei n. 39, de 19 de abril
de 2022, que “Autoriza a abertura de crédito especi-
al para a criação de dotação no vigente orçamen-
to da Secretaria Municipal de Esportes e da Juventu-
de, no montante de R$ 2.391.283,00 (dois milhões tre-
zentos e noventa e um mil duzentos e oitenta e três
reais), para fazer face às obrigações decorrentes do

Contrato  de  Repasse  n.  904078/2020/MTUR/CAIXA,
celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério do Turismo, representada pela Caixa Eco-
nômica Federal,  e o Município de Araguari,  objeti-
vando a execução de ações relativas ao A Hora do
Turismo.” No parecer da Comissão Permanente de
Redação aos projetos  de lei,  a Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC assinou em substituição ao Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos (ausen-
te). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO
ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por quatorze
votos, a ata da sessão ordinária da Câmara, realiza-
da no dia doze de abril de dois mil e vinte e dois. X-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram
aprovados,  por  quinze  votos:  a)  requerimentos  n.s
1.412,  1.413,  1.414,  1.415,  1.416,  1.417,  1.418,  1.419,
1.420,  1.421,  1.422,  1.423,  1.424,  1.425,  1.426,  1.427,
1.428,  1.429,  1.430,  1.431,  1.432,  1.433,  1.434,  1.435,
1.436,  1.437,  1.438,  1.439,  1.440,  1.441,  1.442,  1.443,
1.444,  1.445,  1.446,  1.447,  1.448,  1.449,  1.450,  1.451,
1.452,  1.453,  1.454,  1.455,  1.456,  1.457,  1.458,  1.459,
1.460,  1.461,  1.462,  1.463,  1.464,  1.465,  1.466,  1.467,
1.468,  1.469,  1.470,  1.471,  1.472,  1.473,  1.474,  1.475,
1.476,  1.477,  1.478,  1.479,  1.480,  1.481,  1.482,  1.483,
1.484,  1.485,  1.486,  1.487,  1.488,  1.489,  1.490,  1.491,
1.492,  1.493,  1.494,  1.495,  1.496,  1.497,  1.498,  1.499,
1.500,  1.501,  1.502,  1.503,  1.504,  1.505,  1.506,  1.507,
1.508,  1.509,  1.510,  1.511,  1.512,  1.513,  1.514,  1.515,
1.516, 1.517, 1.521/2022; b) moções de aplauso n.s
60, 61, 62/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima ses-
são ordinária, os projetos de lei n. 50/2022 e de de-
creto legislativo n. 32/2022. Antes da chamada final,
foi  respeitado um minuto de silêncio em homena-
gem póstuma ao ex-Vereador e ex-Prefeito Wander-
lei Inácio - Mãe Preta, falecido no último dia quator-
ze de abril.  Wanderlei  Inácio foi  Vereador por dois
mandatos, de 31 de janeiro de 1977 a 30 de janeiro
de 1983 e de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezem-
bro de 2020; e Prefeito do Município na legislatura
correspondente ao período de 1º de janeiro de 1989
a 31  de dezembro  de 1992.  XII-  CHAMADA FINAL-
Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL; ausente na sessão o Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republica-
nos. O presidente interino Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota agradeceu a presença de todos, convocou os
vereadores para a próxima sessão ordinária da Câ-
mara, a realizar-se às oito horas do dia vinte e seis de
abril do corrente ano; e, às doze horas e cinquenta
minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Mu-
nicipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 19
de abril  de 2022. Ata aprovada sem restrições, por
quinze  votos.  Sala  das  sessões,  em 26 de  abril  de
2022.  Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos-presidente;  - Vereador Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL- primeiro-secretário.   
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