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DECRETO LEGISLATIVO N. 1.201, de 3 de maio de 2022.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Exce-
lentíssimo Senhor RODRIGO WIELEWSKI DE SOUSA.”

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

Art.  1º  Fica concedido o “Diploma de Honra ao
Mérito”  ao Excelentíssimo Senhor  RODRIGO WIELEWSKI
DE SOUSA, pelos relevantes serviços prestados ao Muni-
cípio.  

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data a
ser marcada de comum acordo entre a Câmara Muni-
cipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, em 3 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente 

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

*Republicação

______________________________________________________
DECRETO LEGISLATIVO N. 1.202, de 10 de maio de 2022.

“Concede o Título de Cidadão Honorário de Ara-
guari  ao  Excelentíssimo  Senhor  ROBERTO  APARECIDO
DA SILVA.”

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

Art. 1º Fica concedido o “Título de Cidadão Hono-
rário  de Araguari”  ao Excelentíssimo Senhor  ROBERTO
APARECIDO DA SILVA, pelos relevantes serviços presta-
dos ao Município.  

Art. 2º A entrega do Título será feita em data a ser
marcada de comum acordo entre a Câmara Munici-
pal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas
Gerais, em 10 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente 

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

______________________________________________________
DECRETO LEGISLATIVO N. 1.203, de 10 de maio de

2022.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Ex-
celentíssimo Senhor JOAQUIM FERNANDES SOARES.”

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, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o “Diploma de Honra ao
Mérito”  ao  Excelentíssimo Senhor  JOAQUIM FERNAN-
DES  SOARES,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao
Município.

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data
a ser  marcada de comum acordo entre  a  Câmara
Municipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas
Gerais, em 10 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente 

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

______________________________________________________
DESPACHO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

PREGÃO PRESENCIAL nº.:  002/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO nº.: 005/2022 – S.R.P. nº.:

001/2022.

OBJETO.:  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA
SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE FILMAGENS EM FORMATO DIGITAL HD
DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ-
RIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES INCLUIN-
DO AS EDIÇÕES E POSSIBILITANDO A TRANSMISSÃO AO
VIVO VIA STREAMING - INTERNET, CONFORME DESCRITOS
NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.

DECISÃO DEFINITIVA -  RECURSO ADMINISTRATIVO inter-
posto pela licitante: BRAND PUBLICIDADE EIRELI.

O Presidente da Câmara Municipal  de Araguari/MG,
no  uso  de  suas  atribuições  legais,  em  conformidade
com  o  disposto  no  art.  4º  XXI,  da  Lei  Federal  nº
10.520/2002, e suas alterações posteriores e CONSIDE-
RANDO o posicionamento adotado pelo Pregoeiro des-
ta Casa de Leis, amparado no princípio da legalidade. 

RESOLVO: Ratificar as informações apresentadas pelo
Sr. Pregoeiro pelo não conhecimento das razões de re-
cursos, pelos motivos já apresentados, pela recorrente
BRAND PUBLICIDADE EIRELI, eis que ausentes elementos
para outro julgamento proferir, mantendo a classifica-
ção/habilitação da licitante MAURI RODRIGUES DE SOU-
SA FILHO – ME, nos exatos termos das informações que
foram submetidas a nossa apreciação.

RESOLVO: Manter CLASSIFICADA/HABILITADA a licitante
MAURI RODRIGUES DE SOUSA FILHO – ME, e, diante do
julgamento do Recurso Administrativo por esta autori-
dade competente,  ADJUDICO-LHE o  objeto  da licita-
ção.

Intimem-se todos os licitantes, por meios céleres e idô-
neos, preferencialmente por meio eletrônico, para que
em atenção ao princípio da publicidade dos atos ad-
ministrativos, todos os interessados tomem conhecimen-
to do inteiro teor deste DESPACHO/DECISÃO.

Araguari, 11 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente da Câmara Municipal de Araguari/MG

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO
DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  A
Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas Ge-
rais, reuniu-se ordinariamente no dia vinte e seis 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 presidente da Câ-
mara, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, solicitou que fosse feita a chamada, efetu-
ada  pelo  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  -
vice-presidente, a pedido do primeiro-secretário. I- PRI-
MEIRA CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB, os  Vereadores Cláudio Coe-
lho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos  -  presidente,  Paulo
César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota-
vice-presidente, Sebastião Joaquim Vieira/PSL-primeiro-
secretário, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Mar-
ques Postigo/PL. Então o presidente, invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo araguarino, decla-
rou  aberta  a  sessão e  solicitou  ao Vereador  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota que fizesse a leitura da ata da
sessão  anterior  e  das  correspondências  recebidas.  II-
LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia dezeno-
ve de abril  de dois mil e vinte e dois.  III-  LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Inicialmente, comuni-
cou-se  ao  plenário  que  os  Decretos  Legislativos  n.s
1.196, 1.197, 1.198 e 1.199, de 19 de abril de 2022, foram
publicados na edição n. 407 do Diário Oficial Eletrônico
do Legislativo Municipal.  O prefeito do Município, por
meio do ofício n 648/2022, encaminhou e solicitou ur-
gência na apreciação do projeto de lei n. 64/2022, que
“Referenda o acordo firmado perante o Poder Judiciá-
rio  no processo  n.  0937970-23.2007.8.13.0035  que está
em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, dando outras provi-
dências.” Concluída a leitura, o Vereador Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL passou a secretariar os trabalhos. IV-
APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefei-
to, por meio dos requerimentos: 1) Sebastião Joaquim
Vieira/PSL,  Eunice Maria Mendes/PSB,  Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  n.
1.523/2022-  encaminhando  para  análise,  anteprojeto
de lei criando a gratificação de produtividade para os
servidores ocupantes do cargo ou emprego público de
operador de máquinas e motorista da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos e Distritais; não sendo possível
a adotar a medida, que seja efetuada isonomia salarial
das classes mencionadas; 2) Sebastião Joaquim Vieira/
PSL: a) n. 1.524/2022- encaminhando para análise, an-
teprojeto de lei criando a gratificação de produtivida-
de para os servidores ocupantes do cargo ou emprego
público de maqueiro, vigia, segurança, telefonista e au-
xiliar administrativo, lotados na Secretaria Municipal de
Saúde; não sendo possível adotar a medida, que seja
efetuada isonomia salarial das classes mencionadas; b)
n. 1.525/2022- encaminhando para análise, anteprojeto
de lei criando a gratificação de produtividade para os
servidores ocupantes do cargo ou emprego público de
cuidador escolar; não sendo possível adotar a medida,
que  seja  efetuada  isonomia  salarial  da  mencionada
classe;  c)  n.  1.526/2022-  encaminhando para  análise,
anteprojeto de lei criando a gratificação de produtivi-
dade  para  os  servidores  da  Secretaria  Municipal  de
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Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana; d) n. 1.527/2022-
realização de reparos para conter o vazamento de água
em frente ao número 994 da Rua Modesto Borela (Bairro Mi-
lenium); e) n. 1.528/2022- reconstrução da ponte sobre o
Córrego  Cocal,  na  estrada  da  fazenda  Santo  Antônio,
acesso pela BR-365, que caiu devido às chuvas de março
do corrente ano; f) n. 1.529/2022- que encaminhe projeto
de lei concedendo ao servidor público celetista a opção
de migrar para o Regime Estatutário; g) n. 1.530/2022- que
estude a possibilidade de estabelecer isonomia salarial dos
servidores da Administração Direta com os servidores da Su-
perintendência de Água e Esgoto – SAE; ressaltou o propo-
nente, que algumas categorias recebem apenas um salário
mínimo; h) n. 1.531/2022- que transmita convite ao secretá-
rio municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana,
Joaquim Fernandes Soares, para fazer uso da tribuna livre, a
fim  de  explanar  sobre  o  trabalho  desenvolvido;  i)  n.
1.532/2022- pagamento de gratificação de produtividade
aos servidores  da Administração Pública,  encaminhando
para análise, o impacto financeiro da medida; 3) Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
1.533/2022- concessão de aumento salarial aos professores
que atuam na Secretaria Municipal de Esportes, e aos instru-
tores de artesanato da Secretaria Municipal do Trabalho e
Ação Social, no mesmo percentual concedido aos servido-
res da Secretaria Municipal de Educação; 4) Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota: a) n. 1.534/2022- que seja efetuada a
troca dos postes de energia (muitos de madeira e em con-
dições precárias) na Rua Amélia Brandão de Morais (Bairro
Santa  Helena);  b)  n.  1.535/2022-  reforma da quadra de
areia localizada na Praça Doutor Milton Fernandes de Melo
- Praça do Aeroporto (Bairro Jardim Regina), com a reinsta-
lação de parque infantil (parquinho); c) n. 1.536/2022- insta-
lação  de  redutor  de  velocidade  na  Avenida  Vereador
João Veloso de Araújo, próximo a Escola Estadual Padre
Damião; d) n. 1.537/2022- asfaltamento da Avenida Coro-
nel Belchior de Godoy (Bairro Goiás parte alta), estando fal-
tando apenas um pequeno trecho no final da avenida; e)
n. 1.538/2022- manter ligadas as luzes da Praça do Centro
de Artes e Esportes Unificados – CEU, no Residencial Monte
Moriá,  evitando  aglomerações  e  dando  segurança  aos
moradores do setor; f) n. 1.539/2022- construção de calça-
da no entorno do Abrigo Cristo Rei, beneficiando a entida-
de e possibilitando a prática de caminhada; 5) Wellington
Resende  da  Silva/PL,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  n.
1.540/2022- instalação de placas de sinalização para me-
lhorar o trânsito de veículos pesados no Distrito de Piracaíba;
6) Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 1.541/2022- que as
ruas dos novos residenciais sejam cadastradas com o Códi-
go de Endereçamento Postal – CEP; b) n. 1.542/2022- reali-
zação de reparos para conter o vazamento de água na
Praça da Constituição; c) n. 1.543/2022- refazer e sinalizar os
redutores de velocidade que, com o recapeamento da
via, perderam o tamanho e a altura padrão; 7) Wilian Mar-
ques Postigo/PL: a) n. 1.544/2022- instalação de câmeras de
videomonitoramento no cemitério do Distrito de Amanhe-
ce; b) n. 1.546/2022- revitalização do canteiro central da
Rua do Comércio, Distrito de Amanhece, com o plantio de
vinte palmeiras e de grama; c) n. 1.547/2022- instalação de
lâmpadas de LED na Rua Nazzareno Sícari,  número  481
(Bairro Milenium); d) n. 1.548/2022- revitalização e constru-
ção de meio-fio no canteiro central da Rua do Comércio,
no Distrito de Amanhece; e) n. 1.549/2022- execução do
serviço de pintura estratigráfica no Bairro Sibipiruna, princi-
palmente na Rua Doutor Sílvio França Mendonça esquina
com a Rua Joviano Troncha; 8) Wilian Marques Postigo/PL,
Wellington Resende da Silva/PL: n. 1.545/2022- instalação de
lixeiras nas praças públicas do Município, inclusive dos distri-
tos, pois estariam sujas por não ter onde descartar o lixo; 9)
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n. 1.550/2022- abertura
de turmas para treinamento de futsal feminino no Ginásio
Poliesportivo, designando um educador físico para conduzir

os trabalhos; b) n. 1.552/2022- reforma do parque infantil lo-
calizado na Praça Waldomiro Barbosa (Bairro dos Bosques);
c) n. 1.553/2022- estabelecimento de prazo legal para reali-
zação, pela Superintendência de Água e Esgoto, de repa-
ros gerais nas vias (limpeza, operação tapa-buraco, asfalta-
mento), após a execução de obras na rede; notificação
dos moradores quanto a data de início e conclusão das
obras; d) n. 1.554/2022- que informe se existe projeto para
reforma do prédio do Hospital dos Ferroviários, que estaria
servindo de abrigo para andarilhos, usuários de droga; 10)
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota: n. 1.551/2022- que o descarte dos materiais retirados
das sepulturas no cemitério do Distrito Piracaíba, seja efetu-
ado de forma correta, pois estariam espalhados pelo local,
causando mau-cheiro; que encaminhe planilha dos valores
da reforma do citado cemitério, e a previsão de término da
obra; 11) Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 1.555/2022-
disponibilização de transporte para as equipes de Araguari
que irão disputar o Campeonato Interbairros no Distrito de
Amanhece e vice-versa; b) n. 1.557/2022- que seja agilizado
o processo licitatório referente ao hospital de leitos de longa
permanência; c) n. 1.558/2022- troca dos tambores distribuí-
dos nos Cemitérios Bom Jesus e Park; d) n. 1.559/2022- que a
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social disponibilize
curso  profissionalizante  de  corte  e costura  para  pessoas
com idade acima de quarenta anos; e) n. 1.560/2022- con-
cessão de apoio financeiro à equipe de futebol do Aragua-
ri Atlético Clube; f) n. 1.561/2022- que os estagiários de edu-
cação física aprovados no processo seletivo possam dar
aulas nas academias ao ar livre e nas escolinhas de futebol
dos Centros de Apoio Comunitários – CESACs, e no Ginásio
Poliesportivo; g) n. 1.563/2022-recapeamento da Rua Adol-
fo Carlos Carísio (Bairro dos Industriários), da Avenida Walter
Nader (Bairro de Fátima) e das ruas no Bairro dos Bosques-
Loteamento Residencial Jardim Milani; h) n. 1.564/2022- ins-
talação de lixeiras e de parque infantil (parquinho) na Pra-
ça Doutor Milton Fernandes de Melo (Bairro Jardim Regina);
i) n. 1.565/2022- esclarecimentos sobre o encaminhamento
do paciente, pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA,
para as Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSFs, que
não prestam o necessário atendimento e determinam o re-
torno a UPA; j) n. 1.566/2022- execução do serviço de roça-
gem do mato nos Centros de Apoio Comunitários – CESAC
José dos Santos Lima e CESAC Nestor Scagliarini; 12) Clay-
ton  Francisco  Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
1.556/2022- asfaltamento das ruas do Bairro Sewa; ilumina-
ção do viaduto do Bairro São Sebastião, sentido Corumba-
íba-GO; 13) Clayton Francisco Brazão/PSC, Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice
Maria Mendes/PSB: n. 1.562/2022- construção de viaduto no
Bairro  Milenium, na sequência da Avenida Porto Alegre,
dando acesso ao Residencial Solar Parque Bela Vista; 14)
Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 1.567/2022- que seja soluci-
onado o problema da falta de soro antiofídico e antiescor-
piônico no Município, informando o motivo de não ter dis-
ponível para casos de emergência, sendo necessário bus-
car atendimento em outras cidades, deixando restrita a au-
tomedicação a população carente, por não dispor de re-
cursos para o deslocamento; b) n. 1.568/2022- compra de
um aparelho celular para o Canil Municipal e para o Curral
Municipal, devido às dificuldades encontradas pela popu-
lação para entrar em contato, principalmente após o horá-
rio de expediente e finais de semana; no Canil Municipal,
seriam constantes o roubo da fiação telefônica, ficando in-
terrompida a comunicação; no Curral Municipal, o telefone
disponível seria o particular do motorista do caminhão de
apreensão; c) n. 1.570/2022- doação de um terreno para a
construção da sede da Associação Esperança Animal Ara-
guari, possibilitando que a entidade desempenhe sua fun-
ção em parceria com o Município, a fim de minimizar os ca-
sos de maus-tratos e abandono, possibilitando também rea-
lizar um trabalho de equoterapia para as pessoas e crian-

ças que necessitam desse atendimento; d) n. 1.571/2022-
realização de reparo no asfalto da Rua Isolino Américo da
Silva, sem número, próximo ao Loteamento I Santos (Bairro
Vieno),  danificado  após  obras  da  Superintendência  de
Água e Esgoto - SAE; 15) Débora de Sousa Dau/PSC, Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota: n. 1.569/2022- que sejam instala-
dos temporizadores (cronômetros) nos semáforos de Ara-
guari, para segurança do pedestre na travessia; 16) Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Wilian Marques Postigo/PL: n.
1.572/2022- adequação dos abrigos instalados nos pontos
de ônibus do transporte coletivo, para que sejam, de fato,
acessíveis, pois a falta de rampa dificulta o acesso, especi-
almente nas áreas onde não há o devido calçamento; 17)
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 1.573/2022- cele-
bração de convênio com o Quinquagésimo Terceiro Bata-
lhão de Polícia Militar de Minas Gerais, visando à instalação
de posto policial no Residencial Bela Suíça (Bairro de Fáti-
ma); pedido extensivo ao comandante da citada Corpora-
ção,  tenente-coronel  Vanderlan  Alves  Gomes;  b)  n.
1.574/2022- notificação dos proprietários de imóveis localiza-
dos  nas  proximidades  dos  abrigos  de  ônibus,  para  que
mantenham as calçadas em perfeito estado de conserva-
ção, garantindo uma superfície contínua, sem ressaltos, bu-
racos e depressões; que também sejam acionados os pro-
prietários de terrenos baldios, para construção de calçada;
c) n. 1.575/2022- implantação de serviço para pronto aten-
dimento de pacientes psiquiátricos ou celebração de con-
vênio com instituição hospitalar capaz de oferecer o servi-
ço; segundo a proponente, a Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA não dispõe de estrutura física, recursos huma-
nos, sendo necessário rever o atendimento dispensado aos
pacientes da saúde mental em emergência/urgência psi-
quiátrica; d) n. 1.577/2022- que sejam adotados medidas e
procedimentos para melhorar a segurança na Unidade de
Pronto Atendimento – UPA; relatou a proponente, que um
paciente em surto psicótico fugiu da unidade, demonstran-
do a fragilidade do setor de controle de entrada e de saí-
da; pedido extensivo à direção da Missão Sal da Terra; e) n.
1.578/2022- que informe o saldo existente no Fundo Munici-
pal de Conservação de Terrenos Baldios, instituído pela Lei
Complementar n. 151, de 7 de novembro de 2018, encami-
nhando cópia da prestação de contas, relação detalhada
das ações financiadas ao longo de dois mil e vinte e um e
do planejamento de utilização no corrente ano; 18) Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Sebastião Joaquim Vieira/PSL:
n. 1.576/2022- relação dos motoristas que atuam no trans-
porte escolar, discriminando se ocupante de cargo efetivo
ou comissionado, se recebe ou não o abono rural, bem
como os critérios utilizados para definir a concessão do be-
nefício; 19) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL: n. 1.580/2022- abertura de edital objetivando o
credenciamento de hospitais particulares para realizar pro-
cedimentos pela rede pública, viabilizando o atendimento
de pacientes que aguardam na fila por cirurgias de hérnia
e vesícula, complementando o Município os valores da ta-
bela do Sistema Único de Saúde – SUS; 20) Eunice Maria
Mendes/PSB: a) n. 1.581/2022- implantação de melhorias no
portal transparência (portal do cidadão), no site da Prefei-
tura Municipal, constando informações de forma mais clara
e acessível sobre as filas de espera para tratamentos, con-
sultas, dentre outros, além de criar campo para que os pa-
cientes consigam visualizar documentos pendentes para o
andamento de procedimento referente a saúde; que tam-
bém seja aperfeiçoada a aba de processos administrativos,
possibilitando  a  consulta  de  procedimentos;  b)  n.
1.582/2022- substituição das lâmpadas queimadas em fren-
te ao número 385 da Rua Natal Mujalli (Centro), em frente
ao número 192 da Rua Ararapira, bem como em frente ao
muro ao lado do número 101 da Rua Araxá (Bairro Palmei-
ras do Império); c) n. 1.583/2022- asfaltamento para fecha-
mento de valas no Bairro Santiago, sendo em frente aos nú-
meros 345, 1.055 e 1.140 da Rua Pires do Rio, ao lado do nú-
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mero 85 da Rua Jordão, em frente ao número 90 da Rua
Ararapira, em frente ao número 1.041 da Rua José Carlos,
em frente  ao número  870  da  Rua Carlos  Ramiro;  d)  n.
1.584/2022- instalação de lâmpadas de LED na Rua José do
Patrocínio e na Rua Uberaba (Centro); conclusão da insta-
lação das lâmpadas de LED no trecho compreendido entre
os números 4 a 343 da Rua Elias Peixoto, entre os números 15
a 692 da Rua Natal Mujalli (Praça Farid Nader até a Aveni-
da Bahia), entre os números 10 a 1.492 da Rua Jaime Go-
mes  (Centro);  e)  n.  1.585/2022-  realização de operação
tapa-buracos no Bairro Santiago, na Rua Anhanguera cru-
zamento com Rua Monte Carmelo, na Rua Goiandira cru-
zamento com Rua Patos de Minas, na Rua Pires do Rio cru-
zamento com Rua Monte Carmelo, entre os números 20 e
29 e em frente aos números 106, 109, 283 e 311 da Avenida
Belo Horizonte e no cruzamento desta com as Ruas Eduar-
do Barbosa de Souza e Ararapira, em frente aos números
335, 535, 685, 710 e 730 da Rua Anhanguera, em frente ao
número 811 da Rua José Carlos, em frente aos números 104,
181 e 347 da Rua Eduardo Barbosa de Souza, em frente aos
números 204, 304 e 350 da Rua Patrocínio, na Rua Carlos Ra-
miro cruzamento com a Rua Eduardo Barbosa de Souza,
em frente aos números 99 e 100 da Rua Carmo Paranaíba,
em frente ao número 198 da Rua Patos de Minas, em frente
aos números 70 e 192 da Rua Luiz Carlos, em frente ao nú-
mero 260 da Rua Abadia dos Dourados; f) n. 1.587/2022- re-
alização de reparo e asfaltamento para fechamento de
valas no Bairro Santiago, sendo em frente aos números 540,
453 e 545 da Rua Patos de Minas, em frente ao número 95
da Rua José Carlos, em frente ao número 280 da Rua Luiz
Carlos, em frente aos números 311 e 329 da Rua Pires do Rio,
na Rua José Carlos cruzamento com a Rua Jordão, na Rua
Ararapira  cruzamento  com  a  Rua  Luiz  Carlos;  g)  n.
1.588/2022- encaminhando para análise, anteprojeto de lei
instituindo o Programa Recomeço, destinado ao apoio às
mulheres vítimas de violência familiar e doméstica; 21) Euni-
ce Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo
César  Pereira/DEM,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  n.
1.586/2022- encaminhando para análise, anteprojeto de lei
aumentando o valor da hora/aula dos profissionais de edu-
cação física e do educador esportivo da Fundação Munici-
pal de Esportes e Paradesporto; 22) Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB: a) n. 1.589/2022- realização de manutenção nos
painéis com orientações sobre alongamento, instalados nas
academias ao ar livre, contribuindo com boas práticas an-
tes e após a caminhada; b) n. 1.590/2022- recapeamento
da Rua João Rodrigues da Cunha, no Residencial Portal dos
Ipês; c) n. 1.592/2022- realização de fiscalização no cemité-
rio de Piracaíba; segundo relato dos moradores, o espaço
estaria um caos, com resto de caixões e materiais usados
em enterros espalhados, e mau-cheiro devido a abertura
dos túmulos; d) n. 1.593/2022- realização de manutenção
na bomba de água do Aeroporto Santos Dumont;  e) n.
1.594/2022- instalação de redutor de velocidade na Rua
Professora Lourdes Naves próximo à Rua Florestina (Bairro
Santa Terezinha); 23) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Sebasti-
ão Joaquim Vieira/PSL: n. 1.591/2022- instalação de acade-
mia ao ar livre na região de Pirapitinga; 24) Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos, Paulo César Pereira/DEM, Wilian Marques Postigo/PL:
n. 1.595/2022- instalação de monumento com a inscrição
“Eu Amo Araguari”, em frente ao Palácio dos Ferroviários;
25) Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: a) n.
1.596/2022-  realização de limpeza na Alameda Divonetti
Santiago, no Bairro Palmeiras do Império, próximo ao Espor-
te Clube Cometa; b) n. 1.597/2022- conclusão das obras de
asfaltamento da Alameda Divonetti Santiago, próximo ao
Esporte Clube Cometa; c) n. 1.598/2022- execução do servi-
ço de pintura estratigráfica em frente à Escola Estadual Pa-
dre Elói, situada na Rua Vinte e Um de Abril (Bairro Jardim
Regina); por ser uma rua sem saída, os motoristas de vans
estariam tendo dificuldade de estacionar para o embarque

e desembarque de alunos; d) n. 1.599/2022- instalação de
lâmpadas de LED na Avenida das Palmeiras (Bairro São Se-
bastião); 26) Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.600/2022- di-
vulgação do Programa Disque 100 - Brasil na Escola, do go-
verno federal, que recebe e encaminha denúncias de vio-
lações de direitos humanos, buscando identificar situações
de crianças e adolescentes não matriculados na rede de
ensino; b) n. 1.601/2022- disponibilização de terapias natu-
rais (não invasivas) na rede municipal de saúde, utilizando
plantas (fitoterápicos, florais, fitoflorais, óleos essenciais), argi-
la, imãs, cores, acupuntura, massagem, drenagem linfática,
manipulação de coluna, exercícios respiratórios e de postu-
ra; o tratamento seria preventivo, evitando que pequenos
problemas  se  tornem  doenças  graves;  c)  n.  1.602/2022-
construção de ciclovia ao longo da MG-414, que será pavi-
mentada entre o Distrito de Amanhece e o Município de
Anhanguera-GO, trecho com grande potencial turístico a
ser explorado por meio de circuito de trilha margeando a
estrada, a partir da cidade de Araguari; c) n. 1.603/2022-
implantação de sinalização horizontal e vertical no cruza-
mento da Rua Floriano Peixoto (Bairro Santa Terezinha) com
a Rua das Araras (Bairro Independência); 27) Renato de Al-
meida/PSC: a) n. 1.604/2022- realização de manutenção na
iluminação em frente ao número 243 da Rua Pedro Dias da
Silva Júnior, no Residencial Bela Suíça II; destacou o propo-
nente, que a instalação de lâmpadas de LED e a substitui-
ção de lâmpadas queimadas seriam uma forma de restau-
rar a segurança e a tranquilidade no setor; 28) Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota: a) n. 1.605/2022- realização de opera-
ção tapa-buraco em frente ao número 413 da Rua Afonso
Pena, e próximo ao número 50 da Rua Major Joaquim Ma-
galhães (Centro), trechos que estariam provocando danos
nos veículos e colocando em risco principalmente os moto-
ciclistas e ciclistas; b) n. 1.606/2022- execução de serviços
para melhorar a iluminação na Praça Farid Nader (Centro),
não tendo como determinar se as lâmpadas estariam quei-
madas ou a parte elétrica comprometida, estando os ga-
lhos das árvores encobrindo os postes; c) n. 1.607/2022- tro-
ca dos canos de irrigação no gramado do campo de fute-
bol do Centro de Apoio Comunitários - CESAC II Mané Preto
(Bairro São Sebastião); d) n. 1.608/2022- instalação de redes
nos gols da quadra de esporte do Centro Educacional Mu-
nicipal – CEM José Inácio; 29) Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wilian Marques Postigo/
PL: n. 1.609/2022- designação de um professor de educa-
ção física para ministrar aulas de futebol de salão nas esco-
las rurais do Município, promovendo campeonato de fute-
bol de salão entre as unidades, no Ginásio Poliesportivo Ge-
neral Mário Brum Negreiros; 30) Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade: a) n. 1.610/2022- construção de um abri-
go  para  idosos,  disponibilizando  no mínimo vinte  vagas,
para atender os hipossuficientes e desamparados, sem re-
cursos e sem o cuidado familiar; b) n. 1.611/2022- cadastra-
mento dos trabalhadores que vivem de reciclagem e não
têm uma renda definida, efetuando a distribuição de cesta
básica como auxílio de sustento; c) n. 1.612/2022- aplica-
ção de raspa de asfalto na via que interliga o Cemitério
Park ao aterro municipal; devido ao intenso tráfego de ca-
minhões e veículos, a poeira estaria causando transtornos
às famílias da região; d) n. 1.613/2022- revitalização da Pra-
ça Juvenil Alves de Melo, recuperando os bancos, paisagis-
mo e outros serviços; e) n. 1.614/2022- que interceda junto
ao governo do Estado, com o objetivo de dar destinação
ao imóvel do Educandário Eunice Weaver, pertencente ao
patrimônio público estadual, que estaria totalmente aban-
donado; f) n. 1.615/2022- limpeza do terreno situado na Rua
Lourdes Rodrigues da Cunha cruzamento com a Rua Antô-
nio Ferreira; 31) Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade: a) n.
1.616/2022- que encaminhe cópia de todos os procedimen-
tos licitatórios que estariam sendo executados pela Secreta-
ria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, bem como

das respectivas notas fiscais, empenhos e pagamentos, refe-
rentes aos últimos dezesseis meses. Os Vereadores Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resen-
de da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, solicitaram o envio
de ofício de pêsames (requerimento n. 1.522/2022) à família
de João Fernandes Filho. A Vereadora Denise Cristina Lima de
Andrade/PL solicitou ao tenente-coronel Vanderlan Alves Go-
mes, comandante do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de
Polícia Militar de Minas Gerais (requerimento n. 1.579/2022),
que seja intensificado o policiamento/patrulhamento na Pra-
ça Maria Abadia Lopes Virgínio, Loteamento Jardim Canaã
(Bairro Novo Horizonte).  A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-
readoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giul-
liano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/
PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o re-
querimento n. 1.617/2022, com aprovação tácita por conter
número regimental de assinaturas, solicitando a dispensa dos
interstícios regimentais para discussão e votação do projeto
de lei n. 57/2022. Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
e Sebastião Joaquim Vieira/PSL solicitaram o envio de ofício
de pêsames (requerimento n. 1.618/2022) à família de Katia
Maura Campos. Os Vereadores Sebastião Joaquim Vieira/
PSL, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo
César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL e
Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram moção (n. 63/2022)
de aplauso ao secretário municipal de Trânsito, Transporte e
Mobilidade Urbana, Joaquim Fernandes Soares, aos assesso-
res especiais José Sebastião Camargo e Wilton Luiz de Lima e
equipe, pelo excelente trabalho desenvolvido no citado ór-
gão. Os Vereadores Wilian Marques Postigo/PL e Wellington
Resende da Silva/PL apresentaram moção (n. 64/2022) de
aplauso ao Sindicato Rural de Araguari, especialmente ao
Rodrigo (Xararau) e Weslei (Careca), pela realização da ter-
ceira etapa do Circuito Team Penning. A Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL apresentaram moção (n. 65/2022) de aplauso ao di-
retor-geral do Presídio de Araguari, Murilo Cássio Fernandes,
bem como a subdiretora de Humanização do atendimento e
Ressocialização Denia Mayse Borges, a subdiretora de Ges-
tão e Finanças, Lida Gonçalves Pereira, e ao policial penal
Joel Marques Cardoso, pela instalação de oficinas dentro da
referida unidade prisional, promovendo a ressocialização e a
qualificação dos indivíduos, para futura inserção no mercado
de trabalho. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apresen-
tou moção (n. 66/2022) de aplauso ao secretário Municipal
de Administração, Marcos Vinícius de Lima Rodrigues, ao sub-
secretário Gildo Vieira da Cunha Filho, e aos doutores Bruno
Ribeiro Ramos e Daniel José Santana Peixoto, membros da
Comissão Permanente de Licitação, bem como a equipe do
Departamento  de  Licitações  (estagiários),  pelo  empenho,
dedicação e celeridade no trabalho de recepção dos docu-
mentos e realização do credenciamento referente ao trans-
porte escolar. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, as
Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL,  os  Vereadores  Paulo César  Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram mo-
ção (n. 67/2022) de repúdio à deputada federal Carla Zam-
beli, por ter feito piada com o nome de Araguari, em palestra
que estava ministrando; que seja dada ciência da moção a
Câmara dos Deputados, aos deputados federais José Vitor
de Resende Aguiar e Lafaiette de Andrada. Os Vereadores
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Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Eunice Maria Mendes/PSB, Pau-
lo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Walte-
mir  Rodrigues  Neves/Patriota  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram o projeto de decreto legislativo n. 35/2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor Joaquim Fernandes Soares.” A Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB apresentou o projeto de lei n. 65/2022,
que “Modifica a denominação da Rua Central, localizada no
Bairro Jardim Regina, para Rua Vicente Firmino da Costa.” O
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou os proje-
tos de lei: a) n. 66/2022, que “Modifica a denominação da
Área Verde Dois, localizada no Loteamento Cidade Jardim,
Bairro Vieno,  para Praça Luiz José Dumont Teixeira”;  b) n.
67/2022, que “Modifica a denominação da Rua Cinquenta e
Dois, localizada no Loteamento Sewa, Bairro Sewa, para Rua
João Miguel Lopes.” A Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC
apresentou o projeto de lei n. 68/2022, que “Altera o inciso VI
do art. 7º e o inciso X do art. 8º, da Lei n. 4.376, de 11 de de-
zembro de 2007, que “Dispõe sobre a Política Permanente de
Disciplina, Controle e Fiscalização da Poluição Acústica ou
Sonora Produzidas no Município de Araguari-MG”, alterada
pelas leis n. 4.736, de 17 de março de 2011, n. 4.781, de 27 de
maio de 2011, e n. 6.145, de 21 de fevereiro de 2019.” A Vere-
adora Eunice Maria Mendes/PSB apresentou o projeto de lei
n. 69/2022, que “Modifica a denominação da Rua Cinquenta
e Seis, localizada no Bairro Sewa, para Rua José Miranda Fa-
ria.” As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Euni-
ce Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL e Wilian
Marques Postigo/PL, apresentaram a proposta de emenda à
Lei Orgânica do Município n. 99/2022, que “Transforma o pa-
rágrafo único em § 1º e acrescenta § 2º ao art. 7º, da Lei Or-
gânica do Município de Araguari-MG, que dispõe sobre os
símbolos do Município.” O Vereador Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota apresentou o projeto de lei n. 70/2022, que “Modifica
a denominação da Rua “B”, localizada no Loteamento Resi-
dencial Cidade Jardim, para Rua Marli Vieira Lázaro.” V- LEITU-
RA DE PARECERES- Os presidentes das comissões permanen-
tes a seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara
pareceres aos projetos em tramitação, conforme disposto no
art. 90 do Regimento Interno. A Comissão Permanente de Le-
gislação e Justiça emitiu pareceres pela aprovação dos pro-
jetos de lei: a) n. 56/2022 (altera a Lei n. 6.431, de 16 de setem-
bro de 2021- incentivo financeiro eventual a atletas amado-
res); b) n. 57/2022 (piso salarial dos profissionais do ensino bási-
co da rede pública municipal); c) n. 58/2022 (referenda termo
de contribuição celebrado com a AMVAP); d) n. 59/2022 (al-
tera a Lei n. 4.292, de 7 de dezembro de 2006 - Programa Mu-
nicipal de Incentivo à Cultura); e) da emenda número um ao
projeto de lei complementar n. 5/2022 (altera Lei Comple-
mentar n. 151, de 7 de novembro de 2018- limpeza e manu-
tenção dos terrenos baldios); f) dos projetos de decreto legis-
lativo n.s 33/2022 e 34/2022, homenageando respectivamen-
te Rodrigo Wielewski de Sousa e Roberto Aparecido da Silva;
nos citados pareceres, o Vereador Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos (ausente) foi substituído pelo Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC, exceto nos pareceres aos projetos de
decreto legislativo, nos quais foi substituído respectivamente
pelos Vereadores Paulo César Pereira/DEM e Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota. A Comissão Permanente de Serviços Pú-
blicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Ur-
bana e Rural emitiu pareceres pela aprovação: a) dos proje-
tos de lei n.s 57/2022, 58/2022, 59/2022; b) da emenda número
um ao projeto de lei complementar n. 5/2022. A Comissão
Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
emitiu pareceres pela aprovação: a) dos projetos de lei n.s
56/2022, 57/2022, 58/2022, 59/2022; b) da emenda número
um ao projeto de lei complementar n. 5/2022; nos citados pa-
receres,  o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC assinou

em substituição ao Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos (ausente). A Comissão Permanente de Educação e
Cultura emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei
n.s 57/2022 e 59/2022. A Comissão Permanente de Esporte,
Lazer e Turismo emitiu parecer pela aprovação do projeto de
lei n. 56/2022. A Comissão Permanente de Meio Ambiente
emitiu parecer pela aprovação da emenda número um ao
projeto de lei complementar n. 5/2022. A Comissão Perma-
nente de Trânsito e Transportes emitiu parecer pela aprova-
ção do projeto de lei n. 56/2022, com o Vereador Paulo César
Pereira/DEM assinando em substituição ao Vereador Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos (ausente). A Comissão Especial,
composta pela Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/
PL - presidente, e pelos Vereadores Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota – vice-presidente e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade - membro, emitiu pareceres pela aprovação
dos projetos de decreto legislativo n.s 33/2022 e 34/2022. VI-
ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscritos os Vereado-
res Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL,
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/
Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota, sendo que os presentes dispensaram o uso da pa-
lavra. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coe-
lho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Al-
meida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Sil-
va/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na pauta desta
sessão ordinária os projetos a seguir relacionados; anteceden-
do cada votação, foi anunciada a discussão da matéria. Em
votação o projeto de lei n. 50/2022, de autoria do Executivo,
foram aprovados por quinze votos: a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públi-
cos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urba-
na e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; b)
projeto de lei n. 50/2022 e o parecer da Comissão Permanen-
te de Redação que, após efetuar as necessárias correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra
do texto final no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei n. 40, de 26 de abril de 2022, que “Dispõe sobre a cria-
ção de cargos públicos de provimento efetivo de Advoga-
dos, Contadores, Técnicos em Contabilidade e de Operador
de Atendimento do PROCON, altera o vencimento-base do
cargo de Contador, dando outras providências.” Em vota-
ção o projeto de lei n. 54/2022, de autoria do Executivo, regis-
trado um voto contra, foram aprovados por quatorze 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; b) projeto de lei n. 54/2022 e o parecer
da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co, registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou
esse na Proposição de Lei n. 41, de 26 de abril de 2022, que
“Dispõe sobre o direito a férias anuais do Prefeito e do Vice-
Prefeito, dando outras providências.” Em votação o projeto
de decreto legislativo n. 32/2022, de autoria da Mesa da Câ-
mara e da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, foram apro-
vados por quinze votos: a) pareceres das Comissões Perma-
nentes de Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas, da Juventude, Direitos Humanos e Igualda-
de Racial, e da Comissão Especial; b) projeto de decreto le-
gislativo n. 32/2022 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 da Câmara, foi convertido no
Decreto Legislativo n. 1.200, de 26 de abril de 2022, que “Insti-
tui a Comenda Zumbi dos Palmares” (revoga o Decreto Legis-
lativo n. 164, de 4 de dezembro de 2001). No parecer da Co-
missão Permanente de Redação ao supracitado projeto, os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wellington Resen-
de da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, assinaram em
substituição aos membros da Mesa da Câmara. Em votação
o projeto de lei n. 57/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados por quinze votos: a) pareceres das Comissões Per-
manentes  de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e
Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Edu-
cação e Cultura; b) projeto de lei n. 57/2022 e o parecer da
Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou
esse na Proposição de Lei n. 42, de 26 de abril de 2022, que
“Estabelece o piso salarial dos profissionais do ensino básico
da rede pública municipal de Araguari, ativos, inativos e pen-
sionistas, para o exercício de 2022, em cumprimento as dispo-
sições da Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008, e con-
cede reajuste no vencimento dos cargos de diretor de Cen-
tro Educacional Municipal, Diretor de Centro Municipal de
Educação Infantil e de Vice-Diretor, dando outras providên-
cias.” IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERI-
OR- Foi aprovada sem restrições, por quinze votos, a ata da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia dezenove de
abril de dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por quinze votos: a) reque-
rimentos n.s 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529,
1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539,
1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549,
1.550, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559,
1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 1.564, 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 1.569,
1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579,
1.580, 1.581, 1.582, 1.583, 1.584, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589,
1.590, 1.591, 1.592, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599,
1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609,
1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.618/2022; b) mo-
ções de aplauso n.s 63, 64, 65, 66/2022; c) moção de repúdio
n. 67/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram
para a ordem do dia da próxima sessão ordinária os projetos:
de lei n.s 56/2022, 58/2022, 59/2022; de lei complementar n.
5/2022; de decreto legislativo n.s 33/2022, 34/2022. Antes da
chamada final, foi respeitado um minuto de silêncio em ho-
menagem póstuma ao senhor João Fernandes, pai do prefei-
to Renato Carvalho Fernandes.  XII- CHAMADA FINAL- Res-
ponderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os
Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo
César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarieda-
de, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL; ausente na sessão o Vereador Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos. O presidente Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos agradeceu a presença de todos,
convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária
da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia três de maio
do corrente ano; e, às doze horas e nove minutos, declarou
encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, em 26 de abril de 2022. Ata aprovada sem
restrições, por treze votos. Sala das sessões, em 3 de maio
de 2022. Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos - presidente;  Vereador Sebastião Joaquim Vieira/
PSL- primeiro-secretário.
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