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DECRETO LEGISLATIVO N. 1.205, de 24 de maio de 2022.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Exce-
lentíssimo Senhor ÉRICO TREBESCHI.”

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 ÉRICO TREBESCHI, 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 Muni-
cipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal  de  Araguari,  Estado de  Minas
Gerais, em 24 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

_______________________________________________________
DECRETO LEGISLATIVO N. 1.206, de 24 de maio de 2022.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Exce-
lentíssimo Senhor EDSON ANTÔNIO TREBESCHI.”

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 EDSON ANTÔNIO TRE-
BESCHI,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao Municí-
pio.  

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 publi-
cação.

Câmara Municipal  de  Araguari,  Estado de  Minas
Gerais, em 24 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

_______________________________________________________ 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DE  ARAGUARI-MG TORNA
PÚBLICO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO. CONTRATADO:
GOVTEC  SISTEMAS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  –  4°  TERMO
ADITIVO CONTRATUAL- N° 012/2022 CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO  Nº  010/2020  –  PREGÃO  PRESENCIAL  N°.
004/2020. OBJETO: ACRÉSCIMO DE 11,39% AO VALOR DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020, CUJO OBJETO É A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TENDO POR OBJETO
A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) E SOFTWARE
DE  SISTEMAS  DE  PARAMETRIZAÇÃO  (CUSTOMIZAÇÃO);
MANUTENÇÃO  CORRETIVA  E  LEGAL,  OU  SEJA,  ATENDI-
MENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFI-
CAÇÕES  E  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  LEGAIS  JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E

DEMAIS ÓRGÃO FICALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRE-
LATAS – CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, fundamento
legal art. 65, II, b, §1°. Prazo de validade: 02/06/2022 à
01/06/2023.  D.O:  01.02.00.04.126.0001.  2310.3.3.90.39.00
FICHA: 045; Fonte: 100, Araguari, 26 de Maio de 2022 –
Leonardo Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câ-
mara Municipal de Araguari.
_______________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI,  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  REALIZADA  NO
DIA TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se
ordinariamente no dia três de maio 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 Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta,  assumindo  a  presidência  dos  trabalhos,  designou
para atuar como secretária  ad hoc a Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, solicitando-lhe que fizesse a
chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,  Clayton Francis-
co Brazão/PSC, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB,
e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Paulo
César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota-vice-
presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/
PL. Então, invocando a proteção de Deus e em nome
do povo araguarino, declarou aberta a sessão e, após a
execução dos Hinos Nacional e do Município, solicitou a
segunda-secretária que fizesse a leitura da ata da ses-
são anterior e das correspondências recebidas. II- LEITU-
RA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da ses-
são ordinária da Câmara, realizada no dia vinte e seis
de abril de dois mil e vinte e dois. III- LEITURA DAS COR-
RESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  O  prefeito  do  Município,
por meio do ofício n. 664/2022, encaminhou impedidos
de ordem técnica da execução orçamentária referente
às emendas impositivas,  para que sejam efetuadas as
necessárias  retificações,  dentro  do  prazo  legal.  Ofício
enviado  pelo  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
justificando sua ausência na sessão ordinária da Câma-
ra, realizada no dia doze de abril do corrente ano. Ofí-
cio enviado pelo Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos, justificando sua ausência na sessão
ordinária  da  Câmara,  realizada  no  dia  dezenove  de
abril  do  corrente  ano.  Ofício  enviado  pelo  Vereador
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  justificando  sua
ausência nas sessões ordinárias da Câmara, realizadas
nos dias vinte e seis de abril e três de maio do corrente
ano. Então, foi comunicado ao plenário que a Mesa da
Câmara, para os fins do disposto no inciso X, do art. 44,
da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de 2021 - Regi-
mento Interno da Câmara, combinado com o § 1º do
art. 1º, da Lei n. 5.806, de 29 de setembro de 2016, aca-
tou as justificativas e deferiu os pedidos, considerando:
que o Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresen-
tou  atestado firmado pela  doutora  Valéria  Batista  de
Amorim Alves (CRM-MG 86.018); que o Vereador Leonar-
do  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  apresentou
atestado  firmado  pelo  doutor  Leandro  G.  do  Couto
(CRM-GO 13.024); e que o Vereador Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos  apresentou  atestado  firmado  pelo
doutor  Clayton Fernandes (CRM-MG 39.369).  IV- APRE-
SENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Verea-
dores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio dos requerimentos: 1) Wellington Resende da Silva/
PL: a) n. 1.619/2022- poda das árvores nos canteiros da
Avenida Batalhão Mauá, pois os galhos estariam prejudi-
cando a visão dos motoristas; b) n. 1.620/2022- utilização
de crachá (nome e cargo) pelos servidores das unida-
des de saúde, laboratórios; c) n. 1.621/2022- que seja di-

vulgada  a  lista  de  espera  por  cirurgias  eletivas;  d)  n.
1.622/2022-  que  seja  dispensada  atenção  especial  e
mais acolhedora aos primeiros atendimentos dos paci-
entes  oncológicos,  devido  às  condições  emocionais
com o diagnóstico, prestando esclarecimentos sobre o
tratamento; e) n. 1.623/2022- que seja criada uma esco-
la municipal de cursos profissionalizantes ou celebração
de convênio com alguma unidade, por ser grande o nú-
mero de jovens que necessitam da profissionalização; 2)
Wilian Marques  Postigo/PL:  a)  n.  1.624/2022-  execução
do serviço de pintura estratigráfica nas vias de acesso
ao Distrito de Amanhece; b) n. 1.625/2022- disponibiliza-
ção de caminhão-pipa para jogar água na principal rua
do povoado de Ararapira, às sextas-feiras, até que seja
pavimentada; c) n. 1.626/2022- recapeamento da Rua
Joviano Troncha (Bairro Sibipiruna), sequência da Aveni-
da Doutor Jorge Calil Canut; d) n. 1.627/2022- recapea-
mento da Rua Paulo Nogueira Cruvinel (Bairro dos Indus-
triários);  e)  n.  1.629/2022- encaminhando para análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a instalação de lixei-
ras em nível elevado do solo nos imóveis  urbanos resi-
denciais  e  comerciais,  públicos  ou  privados;  3)  Wilian
Marques Postigo/PL, Wellington Resende da Silva/PL:  n.
1.628/2022- pavimentação asfáltica da Rua João Rodri-
gues  da  Cunha,  localizada  no  Residencial  Portal  dos
Ipês; 4) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n. 1.630/2022-
que seja dada ciência ao contribuinte sobre o encami-
nhamento da dívida ativa para o Cartório de Protesto,
pois estaria tomando conhecimento da medida apenas
quando notificado pelo Cartório; b) n. 1.631/2022- reca-
peamento da Rua Maria das Dores Peixoto Faria, no Re-
sidencial Madrid, com a urgente execução de opera-
ção tapa-buraco, de modo paliativo; c) n. 1.632/2022-
construção de quadra de peteca e instalação de aca-
demia ao ar livre no canteiro central da Rua Maria das
Dores  Peixoto  Faria,  no  Residencial  Madrid;  d)  n.
1.633/2022- instalação de lâmpadas de LED na Rua Flori-
ano Peixoto  (Bairro Santa  Terezinha);  e)  n.  1.634/2022-
que informe a  quantidade de câmeras  do Programa
Olho Vivo em funcionamento,  discriminando os locais;
pedido extensivo ao Quinquagésimo Terceiro Batalhão
de Polícia Militar de Minas Gerais; f) n. 1.635/2022- que
seja intensificada a fiscalização para evitar o descarte ir-
regular de restos de materiais de construção no Residen-
cial Solar Park Bela Vista; g) n. 1.636/2022- instalação de
lixeiras na Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araú-
jo, principalmente no canteiro em frente a Unimed, que
concentra grande número de pessoas nos finais de se-
mana; 5) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Giullia-
no Sousa Rodrigues/PSB: n. 1.637/2022- que encaminhe
projeto de lei  concedendo subvenção aos alunos uni-
versitários que estudam em outras cidades; 6) Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 1.638/2022- que en-
caminhe para análise, as imagens das câmeras de mo-
nitoramento de todos os departamentos da Secretaria
Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana,
a partir da instalação do sistema até a presente data; b)
n. 1.639/2022- que encaminhe cópia da folha de ponto
dos servidores comissionados das Secretarias Municipais
de Governo, de Gabinete, de Trânsito, Transporte e Mo-
bilidade  Urbana,  Gabinete  do  Prefeito,  Gabinete  da
Vice-Prefeita, dos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril do corrente ano; c) n. 1.640/2022- implantação na
Prefeitura Municipal, de programa de estágio para estu-
dantes do ensino médio, considerando que, atualmen-
te, estaria disponível apenas para estudantes do ensino
superior; d) n.  1.641/2022- reconstrução do meio-fio na
Avenida Miguel Assad Debs (Bairro Santa Terezinha); e)
n. 1.642/2022- que encaminhe a lista de espera por cirur-
gias eletivas, especificando a data do protocolo do pe-
dido;  7)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Rodrigo  Costa
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Ferreira/Patriota:  n.  1.643/2022-  que  seja  efetuada  a
equiparação  salarial  dos  operadores  de  máquina  ao
valor pago pela Superintendência de Água e Esgoto; 8)
Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 1.644/2022- retorno
do projeto Prefeitura no Bairro; b) n. 1.645/2022- constru-
ção de Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF no
Centro, nos Bairros Sibipiruna e Parque dos Verdes, bem
como no Loteamento Residencial Solar Park Bela Vista;
c) n. 1.646/2022- conclusão do serviço de instalação de
fiação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, possi-
bilitando  o  funcionamento  do  ar-condicionado  e  dos
aparelhos da unidade; d) n.  1.647/2022- execução do
serviço de varrição nas ruas do Loteamento Residencial
Solar Park Bela Vista, com pintura dos meios-fios, instala-
ção de câmeras de videomonitoramento; instalação de
bancos e de lixeiras na Rua Doutor Ronaldo Duarte; e) n.
1.648/2022- limpeza dos bueiros no Loteamento Residen-
cial  Solar  Park Bela Vista,  principalmente na Rua João
Bastos de Campos; f) n. 1.649/2022- instalação de inter-
fone nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI
(creches); que informe o motivo da demora na distribui-
ção dos kits de uniforme; g) n. 1.650/2022- instalação de
academia e de parque infantil de madeira na Rua Dou-
tor  Ronaldo  Duarte,  no  Loteamento  Residencial  Solar
Park Bela Vista; h) n. 1.651/2022- instalação de lâmpadas
de LED nas ruas do Loteamento Residencial Solar  Park
Bela  Vista;  i)  n.  1.652/2022-  conclusão  do  serviço  de
plantio de árvores na Rua Saloméia Ludovina, no Resi-
dencial Solar Park Bela Vista; j) n. 1.653/2022- extensão
de poste de energia elétrica em frente ao número 662
da  Avenida  Comissão  Crulls  (Bairro  Brasília);  k)  n.
1.654/2022- informações sobre o não funcionamento do
sistema  face  school,  nas  escolas  municipais;  l)  n.
1.655/2022-  construção  de  ciclovia  na  Avenida  Nossa
Senhora da Penha (Bairro Novo Horizonte) e na Avenida
Coronel Theodolino Pereira de Araújo Coronel (Centro);
m) n. 1.656/2022- execução do serviço de pintura estrati-
gráfica no Bairro de Fátima, principalmente na Rua Luiz
Scalia; n) n. 1.657/2022- instalação de parque infantil e
de academia ao ar livre em frente ao Restaurante Sal e
Brasa, na Avenida Minas  Gerais;  o)  n.  1.658/2022- que
encaminhe projeto de lei concedendo ajuda de custo
aos presidentes de bairro; 9) Débora de Sousa Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: n. 1.659/2022- regu-
lamentação  para  que  sejam  construídas  rampas  de
acessibilidade  (cadeirantes)  nas  calçadas  dos  pontos
de  ônibus;  10)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
1.660/2022-  que  sejam disponibilizados  locais  apropria-
dos e seguros para empinar pipa, papagaio e similares;
fiscalização sobre o cumprimento da Lei n. 3.666, de 6
de dezembro de 2001, que proíbe empinar pipas em lo-
cais públicos, utilizando linhas de náilon, metálicas e ce-
rol; b) n. 1.661/2022- que seja intensificada a ronda poli-
cial na porta das escolas de Araguari, em especial da
Escola Estadual José Carneiro da Cunha (Bairro São Se-
bastião), a fim de evitar as constantes brigas entre alu-
nos; pedido extensivo ao Quinquagésimo Terceiro Bata-
lhão de Polícia Militar de Minas Gerais; c) n. 1.662/2022-
instalação de tampa de proteção nos bueiros de cap-
tação de água existentes no posto de gasolina desati-
vado,  situado em frente ao número 43 da Rua Pedro
Nasciutti – Centro; a ausência da tampa facilita a obs-
trução, gerando incapacidade de drenagem, além do
risco de acidentes com pedestres; d) n. 1.663/2022- ins-
talação de lixeiras na Praça João Batista Fonseca (Bairro
Ouro Verde); foi instalada apenas uma lixeira pequena
que  não  comporta  a  quantidade  de  lixo;  e)  n.
1.664/2022- realocação da placa de sinalização instala-
da de forma inadequada sobre o piso tátil em frente a
Farmácia Droga Dez, na Praça da Constituição; que o
piso tátil  seja redirecionado para a faixa de pedestre,
pois a sinalização direciona o deficiente ao encontro da

placa fixada na calçada, e fora da faixa de pedestre,
podendo  gerar  grave  acidente  de  trânsito;  f)  n.
1.665/2022- informações sobre o trânsito na rotatória da
Avenida Minas  Gerais  com a Avenida Bahia,  especifi-
cando  se  será  instalado  semáforo  ou  concretizada  a
construção de viaduto no local; 11) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL: a) n. 1.666/2022- que encaminhe cópia
dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivos li-
cenciamentos  referentes  ao  loteamento  que será  im-
plantado nas imediações da Avenida Jardim Botânico
(Bairro Gutierrez), ao lado do Centro Educacional Muni-
cipal  Ondina Moutinho Vieira, próximo à Mata do De-
samparo, sendo fundamental avaliar os impactos a se-
rem gerados e garantir a preservação do meio ambien-
te; b) n. 1.667/2022- reestruturação ou adoção de medi-
das capazes de desafogar o Departamento de Licita-
ções e Contratos Administrativos; segundo a proponen-
te, apesar da reconhecida competência dos profissio-
nais, o volume de trabalho existente seria desproporcio-
nal à mão de obra disponível, sendo necessárias melho-
res condições de trabalho, oferta de remuneração mais
atrativa e ampliação do número de servidores qualifica-
dos  para  as  funções;  c)  n.  1.668/2022-  agilidade  na
análise  e liberação do alvará de  construção;  apenas
um profissional  estaria responsável  pela expedição do
documento, provocando o acúmulo de processos;  no
mês de março, novecentos pedidos estariam aguardan-
do deferimento; d) n. 1.669/2022- relatório detalhado so-
bre os valores gastos com o transporte escolar em dois
mil e vinte e um até o presente momento, especificando
a fonte dos recursos e o valor investido por educando;
12) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 1.671/2022- realiza-
ção  de  manutenção  na  Travessa  Indianópolis  (Bairro
Santiago), que, além de não ser asfaltada, estaria com
muitos buracos e desnivelamento; b) n. 1.672/2022- que
seja disponibilizado um professor para dar aula de nata-
ção na piscina aquecida da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais – APAE, para no máximo oito alu-
nos, no turno da noite; c) n. 1.673/2022- pagamento de
produtividade para três técnicos de segurança do tra-
balho e uma técnica em enfermagem do trabalho, que
exercem respectivas  funções  no Serviço  Especializado
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho - SESMT, considerando o fim da vigência da Lei Com-
plementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, de en-
frentamento ao Coronavírus;  d) n.  1.674/2022- informa-
ções  sobre  as  audiências  públicas  realizadas  nos  dias
dezenove e vinte e seis de abril do corrente ano, a fim
de tratar sobre a elaboração ou atualização das leis de
zoneamento, uso e ocupação de solo, códigos de obras
e de posturas, parcelamento do solo, perímetro urbano,
sistema viário; que encaminhe os documentos pertinen-
tes, como slides, especificando as sugestões dos muníci-
pes aceitas, de acordo com o Termo de Ajustamento de
Conduta  firmado  com  o  Ministério  Público;  e)  n.
1.675/2022- que informe se foi efetuada a inscrição do
Município (trinta de abril) nos projetos para implantação
ou ampliação de coletiva seletiva de resíduos sólidos ur-
banos em Minas Gerais - Edital de Chamada Pública n.
002/2022, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD; f) n. 1.677/2022-
execução dos serviços de capina, roçagem e limpeza
da área paralela aos trilhos e ao lado do número 773 da
Rua Jaime Araújo (Bairro Santa Terezinha - saída para o
Distrito de Amanhece), na Rua Piauí, número 1.050 (Bair-
ro Ouro Verde), da área paralela a Travessa Indianópolis
(Bairro Santiago) e em frente ao número 975 da Rua Cin-
co (Bairro Ouro Verde); g) n. 1.678/2022- que seja trans-
ferida para outro endereço ou construído muro (alam-
brado caiu)  no entorno da Unidade de Recebimento
de Pequenos Volumes - URPV, localizada na Rua Acácio
Diniz Póvoa (Bairro Fátima), em frente ao Centro Educa-

cional Municipal - CEM Neusa Rodrigues Teixeira, insta-
lando um portão para impedir o uso do espaço como li-
xão; h) n. 1.679/2022- que informe a provável data de
realização do processo licitatório para contratação dos
projetos de reestruturação/revitalização, com acessibili-
dade,  do prédio da Fundação Araguarina de Educa-
ção e Cultura - FAEC - edifício do antigo Banco Mineiro
da Produção, tombado por meio do Decreto n. 21, de 5
de abril de 2005, com intuito de melhor atender os servi -
dores e o público; i) n. 1.681/2022- celebração de termo
de cooperação técnica com o Município de Uberlândia
para que seja cedido ao Município de Araguari, o apli-
cativo “Salve Maria”, ferramenta de denúncia das mu-
lheres vítimas de violência doméstica e familiar, desen-
volvido pela Empresa de Processamento de Dados de
Uberlândia - PRODAUB, vinculado a central de registro
190  da  Polícia  Militar;  com  a  assinatura  do  termo  e
adaptação na parte técnica, poderá ser colocado em
funcionamento o aplicativo, que consiste em três dispo-
sitivos: botão do pânico- emite um chamado de locali-
zação;  botão  de  denúncia-  apresenta  um  pequeno
questionário  especificando o  tipo  de  violência;  botão
de instruções de uso- guia de utilização, que deve ser
lido quando o download for executado; j) n. 1.682/2022-
informações sobre a alienação remunerada, por venda,
mediante licitação na modalidade de leilão, dos bens
públicos, de acordo com a Lei n. 6.526, de 11 de março
de 2022, especificando o valor arrecadado, o valor em
caixa; encaminhamento de cópia do extrato da conta
onde os recursos  foram depositados;  13)  Eunice Maria
Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM:  n.  1.680/2022-
encaminhando para análise, anteprojeto de lei sobre a
obrigatoriedade de informação sobre a qualidade da
água consumida pela população de Araguari; 14) Giulli-
ano Sousa Rodrigues/PSB: a) n. 1.683/2022- instalação de
redutor  de  velocidade  próximo  ao  número  2.568  da
Avenida Minas  Gerais;  b)  n.  1.684/2022-  instalação de
travessia elevada em frente ao ginásio de esportes do
Instituto Francisco Savério Petanha, na Rua Doutor Cyro
Palmerston; c) n. 1.685/2022- instalação de travessia ele-
vada ou redutor de velocidade na Rua Professora Lour-
des Naves, nas proximidades da esquina com a Rua Flo-
restina (Bairro Santa Terezinha); d) n. 1.687/2022- realiza-
ção de limpeza, reforma e manutenção na academia
do  idoso  na  Avenida  Coronel  Theodolino  Pereira  de
Araújo; e) n.  1.689/2022- que interceda junto ao Quin-
quagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Minas
Gerais, para que sejam intensificadas as rondas policiais
nas escolas, no horário de saída dos alunos; 15) Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL:
n. 1.686/2022- que a Superintendência de Água e Esgo-
to – SAE informe se existem fiscais habilitados para efetu-
ar, diariamente, o mapeamento de bairros, verificando
a existência de vazamentos de água potável e de bura-
cos nas vias públicas; 16) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Paulo César Pereira/DEM: n. 1.688/2022- celebração de
convênios com comunidades terapêuticas para depen-
dentes químicos (público masculino e feminino, adultos
e adolescentes),  agilizando o processo de internação;
17) Paulo César Pereira/DEM: a) n. 1.692/2022- que seja
criado o circuito de nado livre e esportes náuticos, esta-
belecendo rotas e infraestrutura, e informando aos prati-
cantes as características e peculiaridades do local; b) n.
1.694/2022-  realização  de  fiscalização  educativa  nas
obras da construção civil, com relação aos locais para
depósito de areia, brita e materiais  de fácil  dispersão,
que  frequentemente  são  transportados  pela  chuva  e
enxurrada,  acumulando  nas  esquinas  e  obstruindo  os
bueiros, podendo causar acidentes; c) n. 1.695/2022- re-
alização de estudo para organizar e formar cooperati-
vas de habitação de interesse social, objetivando imple-
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mentar programas de autoconstrução, mediante asses-
soramento técnico para qualificar o padrão das moradi-
as e dos assentamentos habitacionais populares, redu-
zindo o custo da construção;  18)  Paulo César Pereira/
DEM, Débora de Sousa Dau/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota: n. 1.693/2022- que as Secretarias Municipais de
Educação e de Esportes, em conjunto, realizem um tra-
balho para identificar e apoiar a formação de atletas lo-
cais (revelando novos talentos), nas diversas modalida-
des  esportivas,  por  meio  de  programas  desenvolvidos
nas escolas e nos estabelecimentos públicos municipais;
19) Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota: n. 1.696/2022- que seja desenvolvida campanha
de preservação, conservação e limpeza das cachoei-
ras, margens de rios, córregos e matas ciliares, em con-
junto com grupos de proteção ao meio ambiente, lojas
de pescas e similares, utilizando folders, vídeos educati-
vos, propagandas no rádio e televisão, entre outros; 20)
Paulo César Pereira/DEM, Eunice Maria Mendes/PSB: n.
1.697/2022-  encaminhando  para  análise,  anteprojeto
que cria o Programa Recuperar, de recuperação e for-
talecimento da aprendizagem nas escolas da rede mu-
nicipal  de  ensino;  21)  Renato  de  Almeida/PSC,  Paulo
César  Pereira/DEM,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.698/2022- realização de limpeza na área de responsa-
bilidade da empresa Telemont, na Rua das Palmeiras es-
quina com Rua Patrocínio (Bairro Palmeiras do Império);
22) Renato de Almeida/PSC: a) n. 1.699/2022- execução
de reparos para conter o vazamento de água na altura
do  número  174  da  Rua  Paissandú  -  Centro;  b)  n.
1.700/2022- realização de limpeza na área abandonada
situada na altura do número 905 da Rua Stalina Dinatto
Cadima,  no  Residencial  Parque  dos  Verdes;  c)  n.
1.701/2022- realização de limpeza na área abandonada
situada na altura do número 265 da Rua Doutor Cyro
Palmerston  (Bairro Santa  Terezinha);  23)  Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.
1.702/2022- revitalização da estrutura do Centro Educa-
cional Municipal – CEM Maria de Fátima Oliveira Morais
(Bairro Santiago)- pintura, reparo, atualização da parte
elétrica, substituição do telhado; b) n.  1.706/2022- que
interceda junto ao comandante do Quinquagésimo Ter-
ceiro  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  te-
nente-coronel  Vanderlan  Alves  Gomes,  visando  o  au-
mento das rondas policiais  no Bairro São Sebastião no
período noturno; preferencialmente, retorno das opera-
ções setoriais, que diminuem o índice de criminalidade;
24) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Paulo César Pereira/
DEM: n. 1.703/2022- execução de obras de drenagem
urbana na Rua Rui Barbosa (devido a previsão de cons-
trução de calçadão),  a partir  da loja Magazine Luíza
até a Praça Manoel Bonito, de maneira especial na es-
quina da loja Clube da Criança, evitando erosões; se-
gundo os proponentes, em resposta ao pedido formula-
do no ano anterior, não foi estabelecida nenhuma ação
nesse sentido; 25) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n.
1.704/2022-  realização  de  operação  tapa-buraco  na
Rua Walter Leandro de Araújo esquina com a Rua Irmã
Marlene da Cunha Faria,  nas proximidades do Centro
Municipal de Educação Infantil  -  CMEI Irmã Margarida
(Bairro dos Bosques), bem como obras para melhorar o
escoamento de água no setor; b) n. 1.707/2022- informa-
ções sobre os trâmites legais para a construção do cal-
çadão na Rua Rui Barbosa, esclarecendo se existe uma
data prevista para o início das obras; 26) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.705/2022- ampliação provisória das salas de aula do
Centro  Educacional  Municipal  –  CEM  Rosa  Mameri
Rade, na região do Alto São João, aproveitando a estru-
tura existente no local, enquanto aguarda a construção
do novo prédio; 27) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli-
dariedade: a) 1.708/2022- aquisição de terreno para a

construção de um novo cemitério, pois estaria esgotado
o espaço no Cemitério Bom Jesus, e em fase de limita-
ção no Cemitério Park; b) n. 1.710/2022- informações so-
bre a situação do despejo de esgoto clandestino no lei-
to do Córrego Brejo Alegre, não passando na rede cole-
tora para o seu devido tratamento, causando danos ao
meio ambiente; segundo o proponente, em resposta ao
requerimento  formulado  no  ano  anterior,  destacaram
que seria efetuado levantamento para identificação e
notificação dos  responsáveis,  mas nada foi  feito  para
sanar o problema, ocorrendo o aumento do esgoto à
céu aberto; c) n. 1.711/2022- que seja efetuado o ca-
dastro  dos  trabalhadores  que vivem de reciclagem e
não têm uma renda familiar definida, visando o forneci-
mento de vale-gás; d) n. 1.712/2022- instalação de dis-
positivo  de  emergência  (botão de  pânico)  nas  linhas
municipais do transporte público, no combate ao assé-
dio às mulheres; e) n. 1.713/2022- que interceda junto ao
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais - DER/MG, visando a implantação de
melhorias no trecho duplicado da Rodovia LMG-748, no
Distrito Industrial (saída para Indianópolis)- iluminação do
canteiro central, instalação de tachões, construção de
faixa de ciclovia para acesso às empresas, mantendo a
via em bom estado de conservação;  f) n.  1.715/2022-
que o subsecretário da Secretaria Municipal de Esportes
possa dar suporte aos Centros Esportivos de Apoio Co-
munitário – CESAC’s, aos sábados, domingos e feriados,
justificando que os zeladores estariam sem apoio e assis-
tência nos citados dias; 28) Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.709/2022- que informe a quantidade disponibilizada e
a efetiva demanda de camas hospitalares para pacien-
tes em tratamento domiciliar; ressaltaram os proponen-
tes,  que  a  informação  deverá  embasar  um  trabalho
para conseguir  mais  camas,  buscando recursos  parla-
mentares, a nível estadual e federal, devido ao elevado
preço para aquisição e aluguel; 29) Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade, Eunice Maria Mendes/PSB: n.
1.714/2022- que em conjunto com a Liga Araguarina de
Futebol, seja organizado o campeonato regional femini-
no de futebol, atendendo a demanda dos setores profis-
sional e amador; ressaltaram os proponentes, que Ara-
guari foi pioneira, no Brasil, do citado esporte; 30) Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos:  a)  n.
1.717/2022- que seja criado o “Viradão Esportivo” no ca-
lendário  do Município,  para  apresentações  esportivas,
como corrida de rua, lutas, futebol, voleibol, motocross,
entre outros, incentivando o desenvolvimento de espor-
tes e incentivando novos atletas; b) 1.718/2022- instala-
ção de redutor de velocidade em frente ao número 233
da Rua Dezenove de Outubro, autorizando o estaciona-
mento apenas em um lado da via, devido ao grande
movimento de pedestres e de veículos, com o funciona-
mento no setor  da agência da CEMIG; c) 1.719/2022-
que seja criado o “Viradão Cultural” no calendário do
Município, destinado a apresentações, em frente ao Pa-
lácio dos Ferroviários, de teatro, música, danças, capo-
eira, congado, folia de reis,  feira gastronômica,  valori-
zando os artistas e os movimentos culturais de Araguari;
d) 1.720/2022- notificação da Empresa CAF Transportes
para que melhore a frota e a acessibilidade nos ônibus
do transporte coletivo, e instalação de letreiros de LED
indicando a rota; e) 1.721/2022- que seja efetuado o pa-
gamento  do  ponto  facultativo,  como  hora  extra,  aos
coveiros dos Cemitérios Bom Jesus e Park,  já que não
podem optar pela folga, por ser um serviço essencial, e
só  recebem  pelas  horas  trabalhadas;  f)  1.722/2022,
1.723/2022- que sejam realizadas melhorias no Cemitério
Park,  assim como o  asfaltamento  na lateral  direita,  a
construção de banheiros, e pintura. A Vereadora Denise

Cristina Lima de Andrade/PL solicitou ao Conselho Tute-
lar de Araguari (requerimento n. 1.670/2022), que infor-
me se estaria acompanhando os casos das crianças da
zona rural fora da sala de aula, por falta do transporte
escolar;  se  afirmativa  a  resposta,  especificar  as  provi-
dências adotadas junto ao Executivo, por ser o respon-
sável  pelo transporte. A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB, por meio do requerimento n. 1.676/2022, infor-
mou ao presidente da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais  – APAE, Ivaldo Vasconcelos Goes, que a
Cemig SIM - subsidiária integral da Companhia Energéti-
ca de Minas Gerais - CEMIG, que atua na geração e dis-
tribuição de energia solar e outras soluções inovadoras
no setor de energia, passou a atender as unidades da
rede da APAE em Minas Gerais, gerando uma econo-
mia da ordem de oitenta mil reais, anualmente, para as
instituições que já aderiram ao projeto. Os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Denise  Cristina  Lima de
Andrade/PL, Paulo César Pereira/DEM, Wellington Resen-
de da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, solicitaram o
empenho do deputado federal José Vitor de Resende
Aguiar (requerimento n. 1.690/2022), para que a Lei Fe-
deral n. 13.257, de 8 de março de 2016 (alterou a Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT), que autoriza os pais
trabalhadores acompanhar filhos de até seis  anos nas
consultas  e  procedimentos  hospitalares  nas  Unidades
Básicas de Saúde, seja alterada para permitir que referi-
do acompanhamento seja de filhos menores de dezoito
anos. Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Wi-
lian Marques Postigo/PL solicitaram ao deputado federal
José Vitor de Resende Aguiar, e aos senadores Alexan-
dre Silveira,  Carlos  Viana e Rodrigo Pacheco (requeri-
mento n. 1.691/2022), a aprovação da PEC dos agentes
comunitários de saúde e de combate as endemias, que
estará na pauta do dia cinco de maio do corrente ano.
O Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos, por meio do requerimento n. 1.716/2022, solicitou
a formação de comissão especial para analisar e emitir
parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica do Muni-
cípio n. 99/2022, que “Transforma o parágrafo único em
§ 1o e acrescenta § 2o ao art. 7o, da Lei Orgânica do
Município de Araguari-MG, que dispõe sobre os símbolos
do Município.” A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vere-
adoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César Perei-
ra/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/
PL,  apresentaram  o  requerimento  n.  1.724/2022,  com
aprovação tácita por conter número regimental de assi-
naturas, solicitando a dispensa dos interstícios regimen-
tais  para  discussão  e  votação  do  projeto  de  lei  n.
64/2022.  O  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC
apresentou  moção  (n.  68/2022)  de  repúdio  a  Santa
Casa de Misericórdia de Araguari,  pela ocorrência de
morte de crianças nos partos,  segundo o proponente,
por negligência, e pela fratura de clavícula em bebê
durante o parto; que seja dada ciência da moção ao
diretor da unidade, Danilo Carvalho. A Vereadora Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL apresentou moção (n.
69/2022) de aplauso à fotógrafa Elisa Nakaguma que,
além de realizar um trabalho belíssimo, registrando mo-
mentos  e  sentimentos,  tem incentivado a  doação de
sangue, concedendo descontos aos clientes doadores.
A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apresentou mo-
ção (n. 70/2022) de aplauso ao presidente da CJ Selec-
ta  (pioneira  na  fabricação de produtos  derivados  de
soja),  Guilherme Tancredi, bem como aos demais par-
ceiros que destinaram recursos para a reforma da qua-
dra de esportes e das salas de fonoaudiologia na Associ-
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ação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, inaugu-
rada recentemente. O Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade apresentou moção (n. 71/2022) de
aplauso às colaboradoras Vera Lúcia da Silva, Sebastia-
na Goulart, Dilza Clotilde Rodrigues dos Santos, Nilzana
Maria Rosa, Maria Helena da Silva Rodrigues e Luciana
Valéria de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados
ao Poder Legislativo. Os Vereadores Sebastião Alves Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota  e Wilian Marques  Posti-
go/PL, apresentaram moção (n. 72/2022) de aplauso ao
servidor público Wilson Guimarães Resende, pelo retorno
às atividades e pelos relevantes  serviços prestados ao
Poder  Legislativo.  Os  Vereadores  Wilian Marques  Posti-
go/PL,  Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Wellington Resen-
de  da  Silva/PL,  apresentaram  moção  (n.  73/2022)  de
aplauso ao secretário municipal  de Educação,  Gilmar
Gonçalves Chaves, pelo excelente trabalho desenvolvi-
do. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB apre-
sentou o projeto de lei n. 71/2022, que “Dispõe sobre a
criação do dossiê das terceirizações para transparência
e  monitoramento  dos  contratos  de  terceirização  que
têm como parte órgãos da Administração Direta e Indi-
reta  do  Município  de  Araguari.”  O  Vereador  Clayton
Francisco  Brazão/PSC  apresentou  o  projetosde  lei
72/2022, que “Modifica a denominação da Área Institu-
cional, localizada no Loteamento Cidade Jardim, para
Rua  Sebastiana  Gomes  Ribeiro.”  A  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL e o Vereador Rodrigo Cos-
ta  Ferreira/Patriota  apresentaram  o  projeto  de  lei  n.
73/2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de divul-
gação de informações sobre obras públicas paralisadas
no site oficial da Prefeitura de Araguari dá outras provi-
dências.” Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota, Wellington Resende da Sil-
va/PL e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o pro-
jeto de decreto legislativo n. 36/2022, que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
Doutor João Batista de Assunção.” O Vereador Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota fez a retirada do projeto de lei n.
70/2022, que “Modifica a denominação da Rua “B”, lo-
calizada  no  Loteamento  Residencial  Cidade  Jardim,
para Rua Marli Vieira Lázaro”, e reapresentou a matéria
por meio do projeto de lei n. 74/2022, que “Modifica a
denominação da Rua “C”,  localizada no Loteamento
Residencial Cidade Jardim, para Rua Marli  Vieira Láza-
ro.” Durante a apresentação de proposições, o Verea-
dor  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
passou a presidir os trabalhos. V- LEITURA DE PARECERES-
Os presidentes das comissões permanentes a seguir rela-
cionadas encaminharam à Mesa da Câmara pareceres
aos projetos em tramitação, conforme disposto no art.
90 do Regimento Interno.  A Comissão Permanente de
Legislação e Justiça emitiu pareceres pela aprovação:
a) do projeto de lei n. 64/2022 (referenda acordo firma-
do no processo em trâmite perante a Sexta Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais); b)
do projeto de decreto legislativo n. 35/2022, homenage-
ando Joaquim Fernandes Soares; c) do veto total à pro-
posição de lei n. 30, de 29 de março de 2022 (disponibili-
zação  de poltrona  ou  cadeira  especial  para  pessoas
obesas nas empresas públicas e privadas); nos citados
pareceres, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB assi-
nou em substituição ao Vereador Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos (ausente). A Comissão Permanente de
Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação,  Política  Urbana  e  Rural  emitiu  pareceres  pela
aprovação do projeto de lei n. 64/2022 e do veto total à
proposição de lei n. 30, de 29 de março de 2022. A Co-
missão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada

de Contas emitiu pareceres pela aprovação do projeto
de lei n. 64/2022 e do veto total à proposição de lei n.
30, de 29 de março de 2022; nos citados pareceres, as
Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  e  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL assinaram em substituição
aos Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e
Sebastião Joaquim Vieira/PSL (ausentes). A Comissão Es-
pecial,  composta pela Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade/PL - presidente, e pelos Vereadores Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade - membro, e Wel-
lington Resende da Silva/PL, em substituição ao Verea-
dor Waltemir Rodrigues Neves/Patriota (ausente), emitiu
parecer pela aprovação do projeto de decreto legislati-
vo n. 35/2022. VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se
inscritos a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os
Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clay-
ton  Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de
Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, e
os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo César Pe-
reira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, sendo que os presentes dispensaram
o uso da palavra. O comandante do Corpo de Bombei-
ros Militar, capitão Fabrício Silva Araújo, fazendo uso da
tribuna livre, explanou sobre a história e as conquistas da
instituição, e o que almeja para o futuro do Município de
Araguari e região. Com relação ao prédio onde funcio-
na o  Corpo  de  Bombeiros,  disse  que seria  necessária
uma reforma para adequar às novas atribuições. Porém,
com uma área de abrangência de vinte e dois municí-
pios e quinhentas mil pessoas, a reforma não seria sufici-
ente,  estando sendo desenvolvido um projeto  para  a
construção de uma nova sede. Esclareceu que o proje-
to contou com o apoio e recursos de parlamentares, pri-
vados e da Prefeitura Municipal, recebendo a denomi-
nação de “Mãos Dadas.” Concluindo, informou que ini-
ciaram as obras de terraplanagem, fechamento do tér-
reo  com tijolos  e  concretagem na parte da segunda
laje. VII-  SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Verea-
dora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,  Clayton Francis-
co 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, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Wellington Resende da Silva/PL, Wili-
an  Marques  Postigo/PL.  VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO
DOS  PROJETOS  EM  PAUTA-  Encontravam-se  na  pauta
desta sessão ordinária os projetos a seguir relacionados;
antecedendo cada votação, foi anunciada a discussão
da matéria. Em votação o projeto de lei n. 59/2022, de
autoria do Executivo, foram aprovados por treze votos:
a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação
e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, de Educação e Cul-
tura; b) projeto de lei n. 59/2022 e o parecer da Comis-
são 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.  43,  de 3 de
maio de 2022, que “Altera a Lei n. 4.292, de 7 de dezem-
bro de 2006, que “Institui  o Programa Municipal de In-
centivo à Cultura que objetiva o recebimento, a capta-
ção e a destinação de recursos financeiros a benefício
de projetos culturais no âmbito do Município de Aragua-
ri, dando outras providências”, e dá outras disposições.”
Em votação o projeto de lei n. 58/2022, de autoria do
Executivo, foram aprovados por treze votos: a) parece-
res das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,

de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas; b) projeto de lei n. 58/2022
e o parecer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar  as  necessárias  correções  quanto aos  as-
pectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto
final no parecer e transformou esse na Proposição de Lei
n. 44, de 3 de maio de 2022, que “Referenda o Termo de
Contribuição n. 021/2022, que entre si celebraram o Mu-
nicípio de Araguari  e a Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do Paranaíba –  AMVAP,  dando
outras providências.” Quando da discussão do projeto
de lei n. 56/2022 (incentivo financeiro eventual a atletas
amadores), foi concedida vista por seis dias ao Verea-
dor Paulo César Pereira/DEM, com base no art. 46, II, “r”,
da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de 2021- Regi-
mento Interno da Câmara. Em votação o projeto de lei
complementar n. 5/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados por treze votos: a) pareceres das Comissões
Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públi-
cos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política
Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, de Meio Ambiente, à emenda e ao projeto; b)
emenda número um (1); c) projeto de lei complementar
n. 5/2022 e o parecer da Comissão Permanente de Re-
dação  que,  após  efetuar  as  necessárias  correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a ín-
tegra do texto final  no parecer e transformou esse na
Proposição de Lei Complementar n. 5, de 3 de maio de
2022, que “Promove alterações na Lei n.  151, de 7 de
novembro de 2018, que “Dispõe sobre a limpeza e ma-
nutenção dos  terrenos  baldios  e  também dos imóveis
abandonados,  bem como manutenção das calçadas
nos  imóveis  situados  no Município  de  Araguari  –  MG,
propõe sanções ao proprietário,  titular do domínio útil,
promitente  comprador  ou  possuidor  a  qualquer  título
quanto ao seu descumprimento e dá outras providên-
cias.”  Em votação o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
33/2022, de autoria do Vereador Clayton Francisco Bra-
zão/PSC, foram aprovados por quinze votos: a) parece-
res da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e
da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo
n. 33/2022 e o parecer da Comissão Permanente de Re-
dação, efetuando as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, sendo que referido proje-
to, promulgado pelo presidente da Câmara, foi conver-
tido no Decreto Legislativo n. 1.201,  de 3 de maio de
2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor Rodrigo Wielewski de Sousa.” Não
foi apreciado o projeto de decreto legislativo n. 34/2022,
em virtude da ausência do Vereador Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos (proponente). Em votação o projeto
de lei n. 64/2022, de autoria do Executivo, foram aprova-
dos por treze votos: a) pareceres das Comissões Perma-
nentes  de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,
Obras,  Agroindústria,  Comércio, Habitação, Política Ur-
bana e Rural,  de Finanças,  Orçamento  e Tomada de
Contas; b) projeto de lei n. 64/2022 e o parecer da Co-
missão Permanente 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.  45,  de 3 de
maio de 2022, que “Referenda o acordo firmado peran-
te  o  Poder  Judiciário  no  processo  n.  0937970-
23.2007.8.13.0035, que está em trâmite perante a 6ª Câ-
mara Cível  do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais,  dando  outras  providências.”  IX-  DISCUSSÃO  E
VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada
sem restrições, por treze votos, a ata da sessão ordinária
da Câmara, realizada no dia vinte e seis de abril de dois
mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PRO-
POSIÇÕES- Foram aprovados por treze votos: a) requeri-
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mentos n.s 1.619, 1.620, 1.621, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625,
1.626, 1.627, 1.628, 1.629, 1.630, 1.631, 1.632, 1.633, 1.634,
1.635, 1.636, 1.637, 1.638, 1.639, 1.640, 1.641, 1.642, 1.643,
1.644, 1.645, 1.646, 1.647, 1.648, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652,
1.653, 1.654, 1.655, 1.656, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661,
1.662, 1.663, 1.664, 1.665, 1.666, 1.667, 1.668, 1.669, 1.670,
1.671, 1.672, 1.673, 1.674, 1.675, 1.676, 1.677, 1.678, 1.679,
1.680, 1.681, 1.682, 1.683, 1.684, 1.685, 1.686, 1.687, 1.688,
1.689, 1.690, 1.691, 1.692, 1.693, 1.694, 1.695, 1.696, 1.697,
1.698, 1.699, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706,
1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715,
1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.721, 1.722/2022; b) mo-
ções de aplauso n.s 67, 69, 70, 71, 72, 73/2022; c) moção
de repúdio n. 68/2022. O requerimento n. 1.723/2022 foi
retirado pelo proponente. Em virtude da aprovação do
requerimento n. 1.716/2022, fica constituída comissão es-
pecial,  composta  pelos  Vereadores  Clayton  Francisco
Brazão/PSC - presidente, Cláudio Coelho Pereira/Solida-
riedade - vice-presidente e Wellington Resende da Silva/
PL - membro, para analisar e emitir parecer à proposta
de emenda à Lei Orgânica do Município n. 99/2022. XI-
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a
ordem do dia da próxima sessão ordinária os projetos:
de  lei  n.  56/2022;  de  decreto  legislativo  n.s  34/2022,
35/2022. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Bra-
zão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/
PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo Cé-
sar Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade,  Wellington  Resende da Silva/PL,  Wilian Marques
Postigo/PL; ausentes na sessão os Vereadores Marcus Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota. O presidente Le-
onardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agrade-
ceu a presença de todos, convocou os vereadores para
a próxima sessão ordinária da Câmara, a realizar-se às
oito horas do dia dez de maio do corrente ano; e, às
doze horas e quarenta e cinco minutos, declarou encer-
rada a sessão. Câmara Municipal  de Araguari, Estado
de Minas Gerais, em 3 de maio de 2022. Ata aprovada
sem restrições, por quinze votos. Sala das sessões, em 10
de maio de 2022. Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos-presidente;  Vereador Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.         
_______________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI,  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  REALIZADA  NO
DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se
ordinariamente no dia dez de maio 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 presidente da Câmara, Vereador Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  solicitou
ao primeiro-secretário que fizesse a chamada. I- PRIMEI-
RA CHAMADA-  Responderam a Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB e  os  Vereadores  Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presi-
dente, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota - vice-presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL -  primeiro-
secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Welling-
ton Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. En-
tão o presidente, invocando a proteção de Deus e em
nome do povo araguarino, declarou aberta a sessão e
solicitou ao primeiro-secretário que fizesse a leitura da
ata da sessão anterior e das correspondências recebi-

das. II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a
ata da sessão ordinária  da Câmara,  realizada no dia
três de maio de dois mil e vinte e dois. III- LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo
prefeito do Município: a) n. 661/2022, em resposta ao re-
querimento n. 383/2022, da Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB; b) n.s 344, 663, 667, 671, 681/2022, em
resposta aos requerimentos n.s 167, 160, 9, 607, 902/2022,
do Vereador  Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade;  c)
n.s 539, 660, 651, 668, 670, 687/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 503, 173, 36, 617, 620, 1.027/2022, do Ve-
reador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  d)  n.s  282,  340,
654,  690/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
44/2022, 3.534/2021, 407, 1.039/2022, da Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC; e) n. 343/2022, em resposta ao
requerimento n. 49/2022, da Vereadora Denise Cristina
Lima de Andrade/PL; f) n.s 631, 656, 666, 669, 672, 689,
691/2022,  em resposta aos  requerimentos  n.s  419,  430,
294,  837,  429,  1.046,  1.057/2022,  da Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB; g) n.s 652, 662/2022, em resposta aos
requerimentos n.s 442, 302/2022, do Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB; h) n. 685/2022, em resposta ao re-
querimento  n.  652/2022,  do Vereador  Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos;  i)  n.s  683,  684,
688/2022,  em resposta aos  requerimentos  n.s  757,  758,
859/2022, do Vereador Paulo César Pereira/Democratas;
j) n. 682/2022, em resposta ao requerimento n. 764/2022,
do Vereador Renato de Almeida/PSC; k) n. 678/2022, em
resposta ao requerimento n. 563/2022, do Vereador Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota;  l)  n.s  341,  349,  653,  675,
680/2022,  em resposta aos requerimentos  n.s  132/2022,
4.032/2021,  472,  571,  568/2022,  do Vereador  Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  m)  n.s  602,  655,
657/2022,  em resposta aos  requerimentos  n.s  583,  578,
684/2022, do Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; n)
n. 686/2022, em resposta ao requerimento n. 779/2022,
do Vereador Wellington Resende da Silva/PL; o) n.s 673,
674/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  589,
587/2022, do Vereador Wilian Marques Postigo/PL; p) n.s
299, 650, 658, 659, 676, 677/2022, em resposta aos reque-
rimentos n.s 111, 104, 686, 688, 567, 565/2022, subscritos
por  diversos  vereadores;  q)  n.s  649,  679/2022,  encami-
nhando os saldos bancários referentes aos períodos de
onze a vinte e de vinte e cinco a vinte e nove de abril
do corrente; r) n. 727/2022, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de  lei  n.  75/2022,
que “Autoriza o Município de Araguari a celebrar Termo
Associativo com a Associação do Circuito Turístico Rota
do Triângulo - IGR - Rota do Triângulo, dando outras pro-
vidências”; s) n. 731/2022, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de  lei  n.  76/2022,
que  “Referenda  o  convênio  de  saída  de  n.
1261001016/2022/SEE, que entre si celebraram o Estado
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado
de Educação e o Município de Araguari, dando outras
providências.”  IV-  APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE
PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados soli-
citaram ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Wel-
lington Resende da Silva/PL: a) n. 1.725/2022- instalação
lâmpadas de LED nas Ruas Guatambú, Aroeiras,  Oiti  e
dos Carvalhos,  no Conjunto Mauá (Bairro São Sebasti-
ão); b) n. 1.726/2022- realização de limpeza no entorno
da Unidade Básica de Saúde da Família  -  UBSF Goiás
Parte  Alta,  na  Avenida  Orlando  César  Vieira,  assim
como no terreno ao lado da unidade; c) n. 1.727/2022-
recapeamento da Rua Nagib Farath Kehdi (Bairro dos
Industriários);  d)  n.  1.728/2022-  pavimentação asfáltica
da Alameda Divonetti  Santiago e da Rua Indianópolis
(Bairro Santiago); 2) Wilian Marques Postigo/PL, Welling-
ton Resende da Silva/PL: a) n. 1.729/2022- aplicação de
raspa de asfalto nas ruas do povoado do Porto dos Bar-
reiros - sentido Distrito de Amanhece; b) n. 1.730/2022-

execução do serviço de pintura estratigráfica na Aveni-
da Walter Nader (Bairro de Fátima); c) n. 1.731/2022- pa-
vimentação asfáltica da Avenida Santa Catarina e das
Ruas José Severino de Souza, Cinquenta e Dois,  Edson
Pereira Vitor, Cinquenta e Nove e Décio Antônio Borges
(Bairro Sewa); 3) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
1.733/2022- informações sobre a construção inacabada
na Praça da Constituição esquina com a Rua Rodolfo
Paixão,  para  abrigar  a Farmácia  do Estado de  Minas
Gerais, especificando a data prevista para o término da
obra  e  encaminhando  planilha  de  gastos;  b)  n.
1.734/2022- informações sobre a notificação da empre-
sa responsável pelo recapeamento na Avenida Santos
Dumont, esclarecendo se existe data prevista para refa-
zer o serviço, sem ônus para a população; 4) Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Wellington Resende da Silva/PL: a)
n. 1.735/2022- instalação de academia ao ar livre e de
parque  infantil  no  canteiro  central  na  Avenida  Brasil
(Bairro Brasília); b) n. 1.736/2022- instalação de semáforo
no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua
Coromandel  (Bairro  Amorim);  5)  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques Postigo/PL: n. 1.737/2022- que estude a possibili-
dade de criar  o Centro  de Comercialização Hortifruti-
granjeiro  (Ceasa  Araguari),  destinando  área  para  os
produtores rurais de Araguari e região expor e comerci-
alizar a produção; 6) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB:  n.  1.738/2022-  realização  de
mutirão de consultas  oftalmológicas,  devido à grande
demanda; que informe o número exato de pessoas que
aguardam pelo atendimento e a data prevista para o
início das consultas; 7) Cláudio Coelho Pereira/Solidarie-
dade: a) n. 1.739/2022- que interceda junto a Associa-
ção dos Universitários do Triângulo – AUTI, visando à reto-
mada do subsídio ao transporte dos estudantes universi-
tários do Município, pois muitos não possuem capacida-
de financeira para suprir  todas as  necessidades; b)  n.
1.740/2022- que encaminhe planilha detalhada dos gas-
tos do Município com o evento Café Agro, bem como
cópia dos empenhos e dos pagamentos efetuados; c)
n. 1.741/2022- que encaminhe as imagens das câmeras
de  videomonitoramento  da  Secretaria  Municipal  de
Obras, a partir do último mês até a data de resposta do
presente requerimento, bem como o equivalente relató-
rio de ponto, ordens de serviço, notificações, embargos
e demais documentos oriundos dos serviços executados,
nos últimos dez anos, pela servidora S. J. C - agente de
fiscalização lotada na Divisão de Fiscalização de Obras
Particulares;  d)  n.  1.742/2022-  que encaminhe planilha
detalhada dos gastos do Município com o evento Do-
mingueira do Trabalhador, assim como cópia dos empe-
nhos e pagamentos efetuados; e) n. 1.743/2022- execu-
ção de serviços de manutenção nas estradas rurais das
regiões da Boa Esperança e das Araras (sentido Alto São
João), que estariam intransitáveis, dificultando o escoa-
mento de produtos da agricultura familiar e dificultando
o trânsito das vans escolares; 8) Clayton Francisco Bra-
zão/PSC:  a)  n.  1.744/2022-  instalação  de  mini-hospital
com centro cirúrgico (realização de partos normal e ce-
sáreo) e UTI neonatal, no hospital de leitos de longa per-
manência; b) n. 1.746/2022- que seja disponibilizado ser-
viço de plantão no Canil Municipal, abrindo o espaço
para visitação e recebendo animais nos finais de sema-
na; c) n. 1.747/2022- abertura do portão do Palácio dos
Ferroviários nos finais de semana, para realização de en-
saios  fotográficos;  d)  n.  1.748/2022-  manutenção  nos
aparelhos  de  ginástica e do parque infantil  na  Praça
José Garcia Cardoso, no Loteamento Vila Olímpica; e)
n. 1.749/2022- instalação de câmeras de videomonitora-
mento nas áreas interna e externa do Albergue Munici-
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pal (Bairro Amorim); f) n. 1.750/2022- informações sobre a
fila de espera para a realização de laqueadura e de va-
sectomia; g)  n.  1.751/2022-  concessão do auxílio  vale-
gás aos servidores públicos que recebem até um salário
mínimo;  h)  n.  1.752/2022-  doação  de  cestas  básicas
para as famílias dos dependentes químicos e alcoóla-
tras, durante o período de permanência em clínica de
recuperação; i) n. 1.753/2022- construção de clínica de
recuperação para alcoólatras e dependentes químicos;
j)  n.  1.754/2022-  realização  de  manutenção  nos  ares-
condicionados e nas lâmpadas queimadas na Praça do
Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUS, no Resi-
dencial Monte Moriá; 9) Clayton Francisco Brazão/PSC,
Paulo César Pereira/DEM: n. 1.745/2022- notificação da
Companhia  Energética de  Minas  Gerais  com relação
aos fios caídos nas vias, inclusive das empresas de tele-
fonia, que alugam os postes da CEMIG; 10) Débora de
Sousa Dau/PSC,  Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos:  a)  n.  1.755/2022-  instalação de tampa de
proteção nos bueiros de captação de água em frente
ao número 15 da Rua Planaltina (Bairro Maria Eugênia),
visando evitar a obstrução e acidentes com pedestres;
b) n. 1.756/2022- instalação de travessia elevada de pe-
destre em local estratégico na Alameda Eugênio Nas-
ciutti (Bairro Maria Eugênia); c) n. 1.759/2022- que enca-
minhe projeto de lei dispondo sobre o novo piso salarial
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às  endemias,  considerando a promulgação,
pelo Congresso Nacional, da Emenda Constitucional n.
120, de 5 de maio de 2022, garantindo às categorias o
piso salarial nacional de dois salários mínimos - dois mil
quatrocentos e vinte e quatro reais, adicional de insalu-
bridade, bem como aposentadoria especial, pelos riscos
vinculados à função; a União deverá arcar com a remu-
neração, ficando os estados, Distrito Federal e municí-
pios responsáveis pelo pagamento dos auxílios, gratifica-
ções e indenizações; 11) Débora de Sousa Dau/PSC: a)
n. 1.757/2022- que a máquina de triturar galhos das ár-
vores podadas volte a ser utilizada, transformando o ma-
terial em adubo orgânico, além de ocupar menor espa-
ço no aterro sanitário; b) n. 1.760/2022- celebração de
parceria com a CAF Transportes, responsável pelo trans-
porte coletivo,  para a divulgação nos  ônibus,  de foto
dos  animais  que vivem no Canil  Municipal  e  estariam
aptos para adoção responsável;  c) n. 1.761/2022- que
informe a quantidade de animais que atualmente vivem
no Curral Municipal, e o modo de armazenagem dos ali-
mentos (ração e feno); que seja disponibilizado um con-
têiner para armazenamento desses alimentos, evitando
a fermentação e a umidade;  segundo a proponente,
nunca existe alimento suficiente para os animais; 12) Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Wilian Marques Postigo/PL:  n.
1.758/2022- que interceda junto ao órgão responsável,
visando a execução do serviço de roçagem do mato
alto às margens da MG-414, atrapalhando a visão dos
motoristas,  entre a Cidade de Araguari  e o Distrito de
Amanhece; 13) Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a)
n. 1.763/2022- que informe a orientação dada e/ou con-
duta adotada pelas equipes em relação ao cancela-
mento de consultas previamente agendadas nas unida-
des de saúde; alegam os pacientes,  que somente to-
mam conhecimento  quando  chegam  para  o  atendi-
mento; que sejam avisados com antecedência e a con-
sulta remarcada de imediato, pois muitos necessitam de
acompanhamento  e  prescrição  de  receitas/medica-
mentos de uso contínuo; b) n. 1.764/2022- relação dos
médicos que atendem nas unidades de saúde do Muni-
cípio, especificando o local e jornada diária, bem como
as unidades em que falta médico para compor as equi-
pes; c) n. 1.765/2022- retirada do complemento de cal-
çada existente na esquina do Conservatório Estadual de
Música e Centro  Interescolar  de  Artes  Raul  Belém,  na

Praça da Constituição, para ampliação da via de aces-
so; d) n. 1.766/2022- execução dos serviços de poda das
árvores, limpeza interna e manutenção no calçamento
da  Praça  Dom  Almir  Marques  Ferreira,  localizada  em
frente à Igreja de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa;
e) n. 1.767/2022- que todas as praças do Município se-
jam contempladas com serviço de zeladoria e não ape-
nas as situadas em áreas centrais, conforme informação
encaminhada; segundo a proponente, a presença de
zeladores contribui com a segurança dos espaços, ini-
bindo condutas inadequadas, como registrada na Pra-
ça Prefeito Elmiro Barbosa; f) n. 1.768/2022- adesão do
Município  ao  Programa Mães  do  Brasil,  instituído  pelo
governo federal, por meio do Decreto n. 10.987, de 8 de
março de 2022, como estratégia de promoção de políti-
cas públicas de proteção integral à gestante e à mater-
nidade, a ser  custeado com o apoio do Ministério da
Mulher,  da Família e dos Direitos Humanos;  que sejam
implantados espaços que proporcionem o fortalecimen-
to do vínculo materno-filial, o desenvolvimento de ações
focadas nos desafios das mães adotivas e das que pos-
suem filhos com deficiência, doenças raras ou crônicas,
crianças prematuras e em situação de vulnerabilidade;
g) n. 1.769/2022- implantação da Estratégia Nacional de
Empreendedorismo Feminino  -  Brasil  pra  Elas,  instituída
pelo  governo federal  para  oferecer  às  mulheres  mais
oportunidades, qualificação e recursos para empreen-
der, como ferramenta de liberdade econômica e indivi-
dual, promovendo o acesso à informação e a sustenta-
bilidade financeira dos negócios, a disseminação de re-
des de apoio e o fortalecimento do empreendedorismo
inovador;  14)  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.
1.770/2022-  que  informe  o  percentual  gasto  do  orça-
mento por cada secretaria municipal, em dois mil e vin-
te e um e até abril do corrente ano, com despesas em
habitação, educação, saúde, segurança, dentre outras,
possibilitando compreender os diferentes aspectos e a
acompanhar  a  utilização  do  dinheiro  público;  b)  n.
1.772/2022- que o Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, seja
comunicado sobre a transferência dos servidores de se-
cretarias, para verificar se irá ocorrer alteração de bene-
fícios/compensações nos salários, devido a necessidade
de avaliação para verificar as condições do trabalho,
com a permanência ou alteração de benefícios/com-
pensações; c) n. 1.773/2022- que transmita convite ao
servidor responsável por processos licitatórios da Secre-
taria Municipal de Saúde, para fazer uso da tribuna livre,
a fim de prestar  esclarecimentos  sobre a licitação de
empresa para prestação dos serviços de limpeza e higi-
enização das áreas internas e externas das unidades de
saúde, dando condições adequadas de salubridade e
higiene  em  todos  os  departamentos  de  saúde;  d)  n.
1.774/2022-  substituição  de  lâmpadas  queimadas  em
frente ao número 110 da Avenida Doutor Sebastião Na-
ves Resende Filho,  no Loteamento Residencial  Cidade
Nova,  bem como na entrada do referido  residencial,
passando a rotatória até o encontro com a Rua João
Rodrigues  da  Cunha;  e)  n.  1.775/2022-  asfaltamento
para fechamento de valas em frente aos números 521 e
661 da Rua Cinco (Bairro Ouro Verde) e em frente aos
números 910 e 970 da Rua Sebastião Naves (Bairro Mi-
randa);  f)  n.  1.776/2022-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a campanha perma-
nente de atendimento em saúde multilíngue às pessoas
migrantes e refugiadas no Município; g)  n.  1.777/2022-
encaminhando para análise, anteprojeto de lei instituin-
do políticas para idosos; h) n. 1.778/2022- que seja reali-
zada capacitação de cento e oitenta horas para que
servidores  municipais  contratados  como  cuidadores
possam adequar e exercer função de acompanhamen-
to aos estudantes com deficiência física, intelectual e/

ou  transtorno  específico;  justificou  a  proponente  que,
para  ser  considerado  como  especializado,  o  servidor
deverá  ter  formação  em  magistério  nível  médio,  em
atendimento a Lei n. 6.489, de 20 de dezembro de 2021,
que instituiu as Diretrizes Municipais de Educação Especi-
al para a Pessoa com Transtorno do Espectro do Autis-
mo; i) n. 1.779/2022- que seja realizada aquisição de mo-
biliários,  equipamentos  e  materiais  pedagógicos  ade-
quados à idade e às necessidades específicas de cada
aluno (pessoa com deficiência),  de acordo com a Lei
Federal n. 14.333, de 4 de maio de 2022, que alterou a
Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 15) Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: a) n. 1.780/2022-
implantação de faixa de pedestre próximo ao número
171 da Rua Manoel Vitorino (Bairro Jardim Regina); b) n.
1.781/2022- execução do serviço de pintura estratigráfi-
ca  na  Avenida  Porto  Alegre  (Bairro  Milenium);  c)  n.
1.783/2022- realização de estudo sobre a real situação
do prédio abandonado da antiga Policlínica, localizado
próximo a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus da Cana
Verde, que poderia ser  utilizado como casa de apoio
aos moradores de rua ou até mesmo como albergue; d)
n. 1.787/2022- construção de rodas de capoeira na Pra-
ça da Chancia e na rotatória do Residencial Bela Suíça
III, com medidas de 7 x 7 de diâmetro, iluminação, chão
natado, pintura em estilo de grafite; 16) Leonardo Rodri-
gues  da Silva  Neto/Republicanos,  Denise  Cristina  Lima
de Andrade/PL: n. 1.782/2022- implantação de acessibili-
dade em todos os pontos de ônibus existentes no Muni-
cípio;  17)  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.
1.788/2022- construção de mais salas de aula no Centro
Educacional Municipal – CEM Tenente-Coronel Vilagran
Cabrita, ampliando a unidade para atender a grande
demanda; b) n. 1.789/2022- construção de quadra de
esportes, revitalização do refeitório e pintura do prédio
do Centro Educacional Municipal – CEM Rosângela de
Fátima Cardoso Rodrigues; c) n. 1.790/2022- construção
de mais salas de aula no Centro Educacional Municipal
– CEM Neusa Rodrigues Teixeira, objetivando atender a
demanda  das  crianças  residentes  nas  imediações  da
unidade; d) n. 1.791/2022- que interceda junto a Com-
panhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, objetivan-
do que engenheiros eletricistas realizem vistoria em fren-
te aos números 1 e 2 da Rua Curitiba (Bairro Milenium), a
fim de implementar medidas  capazes de solucionar a
falta de luminosidade no local; que informe se alguma
medida  foi  tomada,  atendendo  ao  requerimento  n.
1.533/2021; 18) Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota:  n.  1.792/2022-  instalação de cinto de
segurança nos ônibus do transporte coletivo das linhas
dos Distritos de Amanhece e de Piracaíba; 19) Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
1.793/2022-  adesão do Município ao Sistema Nacional
de Promoção de Igualdade Racial  - SINAPIR, instituído
pela Lei Federal n. 12.288, de 20 de julho de 2010 - Esta-
tuto da Igualdade Racial, e regulamentada pelo Decre-
to n. 8.136, de 5 de novembro de 2013, que organiza, ar-
ticula e implementa políticas e serviços destinados a su-
perar  as  desigualdades  étnicas  existentes  no  País;  20)
Paulo César Pereira/DEM: n. 1.794/2022- que seja dispo-
nibilizado um espaço físico para a instalação da Supe-
rintendência de Igualdade Racial – SUPIR; criação de or-
ganograma para  servidores  lotados  no órgão exerce-
rem as funções específicas de promoção da igualdade
racial,  projetos,  ações e fomento de recursos oriundos
das esferas municipal, estadual e federal; 21) Renato de
Almeida/PSC: a) n. 1.795/2022- designação de dois servi-
dores para trabalhar no Canil Municipal, em regime de
dedicação exclusiva, para cuidar e resgatar animais nos
finais de semana; b) n. 1.796/2022- realização de opera-
ção tapa-buracos na altura do número 171 da Avenida
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Belo  Horizonte,  no  Residencial  Cidade  Nova;  c)  n.
1.797/2022-  realização  da  limpeza  nas  margens  da
Avenida Theodoreto Veloso de Carvalho, próximo ao
Clube  Parque  da  Raposa,  devido  ao  mato  alto  e
acúmulo de lixo; 22) Renato de Almeida/PSC, Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 1.798/2022- que estude
a possibilidade de  melhorar  o  salário  dos  servidores
públicos efetivos e comissionados ocupantes das fun-
ções de chefe de divisão, diretor, e dos que recebem
valor próximo ao salário mínimo; destacaram os pro-
ponentes, que a eficiência da gestão municipal pas-
sa também pela valorização do funcionalismo, man-
tendo em seus quadros profissionais compatíveis com
as  melhores  práticas  do  mercado  de  trabalho;  23)
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Posti-
go/PL:  n.  1.799/2022-  realização de operação tapa-
buracos na estrada de acesso ao Distrito de Piracaí -
ba,  a  partir  da MG-413;  24)  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  n.  1.801/2022-  construção  de  passarela
elevada  em  frente  ao  Centro  Municipal  de  Educa-
ção Infantil  CMEI  -  Zoroastro  Moreira,  devido à  alta
velocidade dos veículos na Rua Helena Calixto Vieira;
reitera  pedido  constante  do  requerimento  n.
671/2022;  25)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
1.802/2022- execução de obras no Bairro Sewa, sen-
do a extensão de rede elétrica nas Ruas Benedito do
Rosário Mota, Maria de Fátima Pereira e Cinquenta e
Seis; instalação da média baixa tensão nos postes de
iluminação das Ruas José Severino de Souza e Décio
Antônio Borges; drenagem pluvial nas vias principais;
pavimentação asfáltica;  no local  falta infraestrutura
básica, rede de esgoto, galerias pluviais, iluminação
e  pavimentação  asfáltica;  b)  n.  1.803/2022-  execu-
ção dos  serviços de capina e limpeza na lateral  da
MG-223, trecho de acesso ao Bairro Sewa, pela Rua
Décio  Antônio  Borges;  c)  n.  1.804/2022-  construção
de meios-fios nas  calçadas das  vias do Loteamento
São Judas II, Bairro São Sebastião, bem como nas vias
do Bairro Goiás parte alta, pois foram asfaltadas, mas
a falta do meio-fio  atrapalha a construção das cal -
çadas; 26) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: n. 1.805/2022-
cascalhamento ou aplicação de raspa asfáltica nas
ruas  do  Assentamento  do  Bairro  São  Sebastião,  ao
lado  do  Viaduto  Maria  de  Fátima  Carneiro  Pereira;
27) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n.
1.806/2022- realização de campanha para arrecadar
agasalhos e cobertores para os moradores de rua e
as famílias em situação de vulnerabilidade social; b)
n.  1.807/2022-  que  informe  a  destinação  que  será
dada a antiga estação ferroviária no Distrito de Ama-
nhece,  recentemente  reformada;  c)  n.  1.811/2022-
fornecimento  de  óculos  para  as  famílias  de  baixa
renda, inseridas no cadastro único, devido à impossi-
bilidade  de  acesso  aos  óculos  ou  lentes  corretivas,
buscando parcerias para a concretização do proje-
to; d) n. 1.812/2022- implantação de estacionamento
apenas de um lado da Rua Otacílio Pinto de Oliveira
(Bairro Novo Horizonte), em virtude do intenso tráfego
de veículos; 28) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.  1.808/2022-
construção  de  galeria  e  conclusão  da  pavimenta-
ção  asfáltica  na  Rua  Padre  Mateus,  no  Distrito  de
Amanhece; 29) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.  1.809/2022-
que parte da área da Granja  Mauá (Bairro São Se-
bastião) seja destinada para a construção de mora-
dias,  por  meio  do  Fundo  Municipal  de  Habitação,
considerando  a  carência  habitacional  no  atendi-

mento às famílias vulneráveis; 30) Sebastião Alves Ri -
beiro Júnior/Solidariedade, Wellington Resende da Sil -
va/PL:  n.  1.810/2022-  recapeamento da Rua Walde-
mar Gomes Duarte (Bairro Amorim); 31) Sebastião Jo-
aquim  Vieira/PSL:  a)  n.  1.813/2022-  encaminhando
para análise, anteprojeto de lei que cria a gratifica-
ção de produtividade para servidores que exercem a
função de recepcionista; b) n. 1.814/2022- concessão
de reajuste salarial aos agentes comunitários de saú-
de e aos agentes de combate as endemias, em de-
corrência da promulgação pelo Congresso Nacional
da Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio
de 2022,  fixando  o  piso  salarial  em dois  mil  quatro-
centos  e vinte  e  quatro  reais;  c)  n.  1.815/2022-  que
encaminhe projeto de lei concedendo reajuste salari-
al  aos  enfermeiros,  técnicos,  auxiliares  de  enferma-
gem e parteiras, devido à aprovação do projeto de
lei  2.564/2020,  instituindo o  piso  salarial  nacional  de
quatro mil setecentos e cinquenta reais mensais para
os  enfermeiros,  setenta  por  cento  desse  valor  para
técnicos  de  enfermagem,  e  cinquenta  por  cento
para  auxiliares  de  enfermagem  e  parteiras;  d)  n.
1.816/2022- construção de quadra de futebol de sa-
lão na área localizada ao fundo do Centro Municipal
de  Educação Infantil  -  CMEI  Matilde  Debs  Diniz,  no
Loteamento  Alvorada  (Bairro  Ouro  Verde);  e)  n.
1.817/2022-  construção  de  quadra  de  peteca  na
área localizada ao fundo do Centro Educacional Mu-
nicipal - CEM Professor Hermenegildo Marques Veloso
(Bairro Ouro Verde); f) n. 1.818/2022- que seja renova-
da  a  pintura  estratigráfica nas  ruas  do Loteamento
Alvorada (Bairro Ouro  Verde);  g)  n.  1.820/2022-  que
interceda junto ao governo do Estado de Minas Ge-
rais, visando à cessão do imóvel da antiga Policlínica
para a construção de uma Unidade Básica de Saúde
na região central;  h)  n.  1.821/2022-  implantação de
redutores de velocidade nas duas pistas da Avenida
Minas  Gerais,  na  altura  do número  850  (Bairro  Ouro
Verde), pois o setor concentra vários comércios, igre-
ja e o Centro Educacional Municipal - CEM Hermene-
gildo Marques Veloso; i) n. 1.823/2022- que seja incluí-
do um litro de leite na cesta básica distribuída pela
Secretaria Municipal  do Trabalho e Ação Social;  32)
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos,  Wellington  Resende  da  Sil -
va/PL: n. 1.819/2022- instalação de redutor de veloci-
dade na Rua Amazonas com a Avenida Maria Aba-
dia da Costa (Bairro Brasília);  33)  Sebastião Joaquim
Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wel-
lington Resende da Silva/PL,  Wilian Marques Postigo/
PL: n. 1.822/2022- que seja efetuado o pagamento da
Gratificação  Temporária  Especial  por  Desempenho
de Atividade de  Trânsito  –  GETDA,  ao servidor  José
Maximimo dos Santos, matrícula 82660, lotado na Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilida-
de Urbana,  com curso de agente de trânsito,  exer -
cendo as funções de instrutor e de educador de trân-
sito, no período de dois mil e oito a dois mil e vinte e
dois;  34)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
1.825/2022-  realização  de  reparos  na  estrada  rural
das  Candeias;  b)  n.  1.826/2022-  extensão  da  rede
elétrica nas proximidades do número 176 da Rua das
Orquídeas (Bairro Gutierrez); c) n. 1.827/2022- realiza-
ção de manutenção nas estradas rurais da região do
Campo Redondo, sentido condomínio do Edson, sen-
tido Venda Nova, Ronaldo Cegonha,  João Resende
e fazenda Mata-Boi, com aplicação de raspa de as-
falto onde for necessário; d) n. 1.828/2022- demarca-
ção de vagas para as  vans escolares  na Rua Ferdi-
nando Lobo (Bairro Jardim Regina), evitando que es-
tacionem na Avenida Minas Gerais, causando trans-
torno no trânsito e colocando em risco os alunos da

Escola Estadual Professor Antônio Marques. O Verea-
dor  Wilian  Marques  Postigo/PL,  por  meio do requeri -
mento n. 1.732/2022, convidou Isabel Cristina Pimenta
Pires para fazer uso da tribuna livre, a fim de discorrer
sobre o projeto “Todos contra a Pedofilia.” A Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB apresentou mo-
ção (n.  74/2022)  de  aplauso  aos  enfermeiros,  técni-
cos e auxiliares de enfermagem pela aprovação, na
Câmara dos Deputados, do projeto de lei 2.564/2020,
instituindo o piso salarial das categorias. A vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC solicitou à indústria Fertili -
zante  Tocantins  –  Euro  Chem  (requerimento  n.
1.762/2022), esclarecimentos sobre o fato de não per-
mitir que os funcionários cuidem e alimentem os ani -
mais  que  vivem  nas  proximidades  da  indústria,  sob
ameaça de quebra de contrato e desligamento da
empresa; relatou a proponente, o resgate de um ani-
mal na região, pelo Corpo de Bombeiros, com supor-
te do Canil Municipal, que veio a óbito. A Vereadora
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  apresentou  o
projeto de lei n. 77/2022, que “Modifica a denomina-
ção da Rua “C”,  localizada no Loteamento Cidade
Nova, Bairro Ouro Verde, para Rua Elpenor Veloso de
Araújo.”  A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o
Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  solicitaram
ao presidente da Câmara Municipal (requerimento n.
1.771/2022) a realização de audiência pública, dan-
do  sequência  ao  debate  sobre  a  revitalização  do
Mercado  Municipal,  contando  com  a  participação
dos secretários municipais  de Desenvolvimento e Tu-
rismo, Planejamento Habitação e Orçamento, Trânsi -
to, Transporte e Mobilidade Urbana, de Obras, repre-
sentantes  do prefeito,  dos  condôminos  e do came-
lódromo. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  apresenta-
ram  moção  (n.  75/2022)  de  aplauso  a  diretoria  da
Quadragésima Sétima Subseção da Ordem dos  Ad-
vogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, empossa-
da  para  o  triênio  2022/2024,  composta  por:  Sérgio
Antônio Borges Loreiro - presidente, Ney Eduardo Por-
tes  Gonçalves  -  vice-presidente,  Nelma  de  Sousa
Melo - secretária-geral, Márcia Anjos Coelho Tannus -
secretária-geral adjunta, e Roosevelt Reis dos Santos -
tesoureiro; bem como aos conselheiros subseccionais
Dione Eduardo de Castro, Lorena de Sousa dos San-
tos  Souto,  Lorene  Pétula  de  Deus  Zanzarini,  Márcio
Adriano Lieggio  Pucci,  Rogéria  Ramos  de  Oliveira e
Thiago Alves Ferreira. A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB apresentou as seguintes proposições: a) mo-
ção de aplauso n. 76/2022, a diretora do Centro Edu-
cacional  Municipal  –  CEM Neusa Rodrigues  Teixeira,
Lucimar Marques Costa Rodrigues, a vice-diretora do
turno  matutino  Cláudia  Cristina  Fernandes,  a  vice-
diretora do turno vespertino Celina Andrade dos San-
tos,  e  demais  envolvidos  na  homenagem  às  mães
“Quem  cuida  de  mim”,  destacando  a  importância
de olhar com mais cautela para um espaço que abri-
ga tantas outras biografias, sendo essencial respeitar
e valorizar a pluralidade no meio coletivo; b) moção
de aplauso n. 77/2022, ao doutor Gerson de Carva-
lho, gestor do Complexo Hospitalar Santo Antônio, e
equipe de trabalho,  pela inauguração de nova ala
no  Centro  Médico  de  Imagem,  para  realização  de
exames de tomografia e raio-X; c) projeto de decreto
legislativo  n.  37/2022,  que  “Concede  o  Diploma de
Honra  ao Mérito  ao Excelentíssimo Senhor  Érico  Tre-
beschi”; d) projeto de decreto legislativo n. 38/2022,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Ex-
celentíssimo Senhor Edson Antônio Trebeschi”; citados
projetos contaram com o apoio dos Vereadores Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Paulo
César Pereira/DEM, Sebastião Joaquim Vieira/PSL. Os
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Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos e Denise Cristina Lima de Andrade/PL
solicitaram  ao  comando  do  Quinquagésimo  Ter-
ceiro  Batalhão  de Polícia  Militar  de Minas  Gerais
(requerimento n. 1.784/2022), que seja intensifica-
do o patrulhamento nas  praças com parques  in-
fantis,  para segurança das mães e crianças; des-
tacaram  os  proponentes,  que  muitos  andarilhos
estariam morando nos citados espaços (utilizados
como banheiro),  ficando nus perto  das crianças.
O Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos  solicitou  ao  comando  do  Quinqua-
gésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar  de Mi -
nas Gerais (requerimento n. 1.785/2022), que estu-
de a possibilidade de criar o programa Polícia no
Bairro, disponibilizando no vidro traseiro o número
de celular  da  viatura,  agilizando o atendimento.
Os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos  e  Paulo  César  Pereira/DEM,  por
meio do requerimento n.  1.786/2022,  cumprimen-
taram o presidente da Superintendência de Igual-
dade Racial - SUPIR, bem como todos os segmen-
tos  da  cultura  negra  no  Município,  pelo  Dia  da
Abolição da Escravatura - Treze de Maio. Os Vere-
adores  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e
Paulo César  Pereira/DEM apresentaram o projeto
de decreto legislativo  n.  39/2022,  que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito  ao Excelentíssimo
Senhor  Sérgio  Róger  Arrais  Torres  -  Coronel  do
Exército  Brasileiro”  -  com  apoio  do  Vereador  Se-
bastião  Joaquim  Vieira/PSL.  Os  Vereadores  Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e  Wilian  Mar-
ques Postigo/PL apresentaram moção (n. 78/2022)
de aplauso ao secretário municipal de Educação,
Gilmar Gonçalves Chaves, pelo brilhante trabalho
no desenvolvimento de ações voltadas  a melho-
ria  da educação;  especialmente,  pelos  recentes
avanços  no  setor  do  transporte  escolar  da  rede
municipal,  concluindo  os  credenciamentos  das
rotas restantes e permitindo o acesso à educação
com qualidade e segurança. Os Vereadores Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pe-
reira/DEM e Wilian Marques Postigo/PL, apresenta-
ram moção (n.  79/2022)  de aplauso ao Batalhão
Ferroviário - Batalhão Mauá, pela comemoração,
na presente data,  dos  cinquenta e sete  anos de
sua  chegada em  Araguari,  prestando relevantes
serviços  que  colaboraram  expressivamente  para
o progresso e o desenvolvimento do Município. Os
Vereadores  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Leonardo  Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos,  Paulo César  Pereira/
DEM, Wellington Resende da Silva/PL e Wilian Mar-
ques Postigo/PL, solicitaram ao presidente da Liga
Araguarina de Futebol,  Cleibimar Rezende Ferrei-
ra (requerimento n. 1.800/2022), que a Copa Ara-
guarina  receba  a  denominação  de  “Wanderlei
Inácio - Mãe Preta” - homenageando o ex-prefei-
to  e  ex-vereador;  e  denominando de “João Fer -
nandes Filho” o Campeonato Amador -  homena-
geando o pai do prefeito Renato Carvalho; regis -
tro  do nome dos  homenageados  nos respectivos
troféus da edição do corrente ano.  Os Vereado-
res  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Wellington Resende da Silva/PL e Wi-
lian Marques Postigo/PL, apresentaram moção (n.
80/2022) de aplauso às diretoras a seguir  relacio-
nadas,  pela competência,  dedicação,  carinho e

importantes  trabalhos  realizados,  de  maneira  es-
pecial  pelo  sucesso  dos  eventos  em  comemora-
ção ao Dia das Mães, sendo elas:  Poliana Batista
Soares-  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil
Inês  Vasconcelos  de  Paiva  Neves;  Elaine  Maria
Fernandes  Marinho-  Centro  Municipal  de  Educa-
ção Infantil Zoroastro Moreira; Mônica Vieira Luci-
ano  de  Oliveira-  Centro  Educacional  Municipal
José  Inácio;  Heloísa  Helena  da  Cunha  Cardoso-
Centro Educacional  Municipal  Mário da Silva Pe-
reira; cumprimentos extensivos aos respectivos co-
laboradores e professores. Os Vereadores Sebasti -
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade e Wellington
Resende  da  Silva/PL  apresentaram  moção  (n.
81/2022)  de  aplauso  ao  radialista  Carlos  Alves,
pelo  Programa Solidariedade,  alusivo ao Dia das
Mães, com a arrecadação e distribuição de cen-
tenas de prêmios às mães araguarinas. Os Verea-
dores  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarieda-
de, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  apresentaram  moção  (n.
82/2022) de aplauso aos servidores públicos Paulo
Henrique Vieira de Sousa e Mara Lúcia Fernandes,
pelos  relevantes  serviços  prestados  ao  Poder  Le-
gislativo,  há  mais  de  trinta  anos.  Os  Vereadores
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e
Wellington Resende da Silva/PL apresentaram mo-
ção (n. 83/2022) de aplauso ao secretário-adjunto
da  Superintendência  de  Água  e  Esgoto,  André
Gama, pelos relevantes serviços prestados, desta-
cando pela presteza e agilidade no atendimento.
Os Vereadores Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli -
dariedade,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL e Wellington Resende da Silva/
PL apresentaram moção (n.  84/2022)  de aplauso
ao secretário  municipal  de Trânsito,  Transporte  e
Mobilidade Urbana, Joaquim Fernandes, pelos re -
levantes  serviços  prestados,  destacando  pela
presteza e agilidade no atendimento. O Vereador
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  solicitou  aos  depu-
tados federal  Lafayette Luiz  Doorgal  de Andrada
e  estadual  Doorgal  Andrada  (requerimento  n.
1.824/2022),  que  intercedam  junto  aos  órgãos
competentes, objetivando a construção de acos-
tamento na LMG 478 -  Araguari/Indianópolis,  por
serem constantes os acidentes na rodovia. Os Ve-
readores  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Eunice
Maria Mendes/PSB e Wellington Resende da Silva/
PL, apresentaram moção (n. 85/2022) de aplauso
ao  prefeito  Renato  Carvalho  Fernandes,  a  vice-
prefeita  Maria  Cecília  de  Araújo  e  ao  secretário
municipal  de  Administração  Marcus  Vinícius  de
Lima  Rodrigues,  pelo  pagamento  retroativo  do
valor integral do piso salarial nacional dos educa-
dores,  não sendo necessário o parcelamento.  Os
Vereadores  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e
Paulo  César  Pereira/DEM,  solicitaram ao  deputa-
do  estadual  Doorgal  Andrada  (requerimento  n.
1.829/2022), que interceda junto ao governo esta-
dual e ao Departamento de Trânsito de Minas Ge -
rais -  DETRAN/MG, visando a destinação de simu-
ladores  para  que  pessoas  com  deficiência  pos-
sam realizar  em Araguari  (atendendo o Triângulo
Mineiro), o exame para obter sua Carteira Nacio-

nal  de  Habilitação  –  CNH,  disponibilizado  atual -
mente apenas em Belo Horizonte. Em cumprimen-
to ao disposto no art. 149-A. § 3º, II, da Lei Orgâni -
ca do Município de Araguari,  acrescentado pela
Emenda à Lei Orgânica n. 45, de 25 de setembro
de 2018, os vereadores a seguir relacionados ma-
nifestaram sobre os  impedimentos de ordem téc-
nica  das  emendas  à  Lei  Orçamentária  Anual/
2022, indicados pelas respectivas secretarias e en-
viados  por  meio  do  ofício  n.  664/PREF/2022:  a)
Clayton Francisco Brazão/PSC: transferência para
a Unidade 02.19 - Fundo Municipal de Assistência
Social,  sendo  dez  mil  reais  para  a  ficha  n.  668,
para pagamentos de subvenções sociais ao Servi-
ço Evangélico de Reabilitação de Araguari; e se-
tenta  mil  reais  para  a  ficha  n.  670,  para  paga -
mentos de subvenções sociais para a Associação
Sócio-Cultural José Lázaro Henrique; b) Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: emenda 2, I,
a-  20.000,  Centro  de  Apoio  Especializado  IST  –
CAE,  Programa  IST/HIV-AIDS  e  Hepatites  Virais,
para aquisição de material permanente, dotação
02.11.10.122.0002.2131.  4.4.90.52.00  –  ficha  435,
fonte 102; emenda 2, I, b- 50.000,00- para o Institu -
to Nefrológico de Araguari para custeio dotação
02.11.10.302.0017.2082.  3.3.90.39.00  -  ficha  450  –
fonte 102; c) Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB:  emenda 6,  no valor  de  cento  e  setenta  mil
reais para a Secretaria Municipal de Saúde forma-
lizar convênio com a Santa Casa de Misericórdia;
d) Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos:
emenda  número  9,  inciso  IV  não  corresponde
para  a  Associação  Sócio-Cultural  José  Lázaro
Henriques, sendo que a emenda seria a 9-VI,  en-
caminhando cento e oito mil  reais  para a Secre-
taria Municipal do Trabalho e Ação Social; emen-
da  10,  III,  a:  encaminhando  cinquenta  mil  reais
para  a Secretaria  Municipal  de Saúde  formalizar
convênio  com  a  Santa  casa  de  Misericórdia  de
Araguari; emenda 10, III, b: destinando quatro mil
reais  para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  e)
Vereador  Renato  de  Almeida/PSC:  emenda  13-I,
emenda 13 - I - a - Secretaria Municipal de Saúde
para a formalização de convênio com o Hospital
Santa Casa de Misericórdia; f) Vereador Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL:  emenda  20  -  VI,  destinando
vinte  mil  reais  para  serviços  de  terceiros,  aquisi -
ção  de  mata-burros  -  aquisição  de  mata-burros
na  dotação  02.15.20.605.0003.2072.4.4.90.52.00  -
ficha 597 -  fonte 100; g)  Vereador Wellington Re-
sende da Silva/PL: emenda 24, III- destinando vin-
te  e  cinco  mil  reais  ao  Sindicato  dos  Produtores
Rurais de Araguari - aquisição de concertina para
maior segurança no Parque de Exposição – dota-
ção  02.15.20.122.003.2041.3.3.90.41.00,  ficha  579,
fonte 100; emenda 23 - destinando cento e seten-
ta mil reais para a Secretaria Municipal de Saúde
formalizar convênio com a Santa Casa de Miseri -
córdia;  h)  Vereador  Wilian  Marques  Postigo/PL:
emenda 25, I,  c,  Secretaria Municipal de Saúde -
formalizar  parceria/convênio  com  a  Santa  Casa
de  Misericórdia  para  compra  de  equipamentos
hospitalares  -  torre  de  vídeo  -  Sistema  de  vídeo
flexível, aparelho para realização de cirurgias ge-
ral,  ortopédicas,  urológicas e neurológicas; i)  Ve-
readora Eunice Maria Mendes/PSB: emenda 3, I- f)
Unidade 02.11 - Secretaria Municipal de Saúde, fi -
cha  n.  445,  dez  mil  reais  para  formalização  de

EXPEDIENTE:
Presidente: Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Consultor Jurídico: Dr. Hamilton Flávio de Lima

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Rua Cel. José Ferreira Alves, 758, Centro
Araguari, Minas Gerais. (34)3249-1100

www.araguari.mg.leg.br - diario@araguari.mg.leg.br 

Instituído pela Lei nº 5949, de 16 de outubro de 2017

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

Para verificar a validade: 
https://verificador.iti.gov.br/

http://www.araguari.mg.leg.br/


Ano V - Edição 417 Pág 9  Araguari, 26 de maio de 2022

parceria/convênio com o Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Araguari  para aquisição de apa-
relho  arco cirúrgico  (cirurgias  ortopédicas,  uroló-
gicas e neurológicas); emenda 4, VIII,  b) Unidade
04.40 -  Fundo Municipal de Preservação do Patri -
mônio Cultural,  ficha n. 1104, vinte mil  reais,  para
restauro  da  Capela  da  Paróquia  do  Fundão;
emenda 3, I, a) Unidade 02.11 - Secretaria Munici-
pal de Saúde, fonte 100, ficha n. 420, vinte mil re-
ais,  sendo:  cinco mil  reais para aquisição de fral -
das  geriátricas  descartáveis  para  a  instituição
Abrigo  Cristo  Rei;  cinco  mil  reais  para  aquisição
de fraldas geriátricas descartáveis para o Conse-
lho Central de Araguari da Sociedade São Vicen-
te de Paulo; dez mil reais para aquisição de mate-
rial  de  consumo  -  leite/fórmula  nutricional  (valor
energético, carboidrato, açúcares, proteínas, gor-
duras totais, saturadas e trans, fibra alimentar, só-
dio,  cálcio,  ferro,  fósforo,  magnésio,  manganês,
cobre, selênio, zinco, vitaminas A, D, E, C, B6, B12,
niacina,  ácido fólico,  ácido pantotênico,  e bioti -
na,  para  a  Associação Grupo  Semente  Esperan-
ça; emenda 3, I, b) Unidade 02.11 - Secretaria Mu -
nicipal  de  Saúde,  ficha  434,  dez  mil  reais  para
construção de muro e ajardinamento na Unidade
Básica de Saúde – UBS do Bairro Gutierrez; emen-
da 4,  III,  b)  Unidade  02.13  -  Secretaria  Municipal
de Esportes  e da Juventude,  ficha 502,  cinco mil
reais para contratação de pessoa física para pro-
jeto social. V- LEITURA DE PARECERES- Os presiden-
tes  das  comissões  permanentes  a  seguir  relacio-
nadas  encaminharam  à  Mesa  da  Câmara  pare-
ceres  aos  projetos  em tramitação,  conforme dis -
posto  no art.  90  do Regimento Interno.  A  Comis -
são  Permanente  de  Legislação  e  Justiça  emitiu
pareceres pela aprovação: a) projeto de decreto
legislativo n. 36/2022, homenageando João Batis -
ta  de  Assunção,  com  as  Vereadoras  Ana  Lúcia
Rodrigues Prado/PSB e Denise Cristina Lima de An-
drade/PL assinando em substituição aos Vereado-
res Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota  (proponentes);  b)  proposta  de
emenda à Lei  Orgânica  do  Município  n.  99/2022
(art. 7º - símbolos do Município), com os Vereado-
res Wellington Resende da Silva/PL e Sebastião Al-
ves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade  assinando  em
substituição aos Vereadores Giulliano Sousa Rodri -
gues/PSB  e  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  (pro-
ponentes).  A  Comissão  Especial,  composta  pela
Vereadora  Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL  -
presidente,  e  pelos  Vereadores  Waltemir  Rodri-
gues Neves/Patriota – vice-presidente e Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade - membro, emi-
tiu parecer pela aprovação do projeto de decre-
to  legislativo  n.  36/2022.  A  Comissão  Especial,
composta  pelos  Vereadores  Clayton  Francisco
Brazão/PSC-  presidente,  Cláudio  Coelho  Pereira/
Solidariedade – vice-presidente, Wellington Resen-
de  da  Silva/PL  -  membro,  emitiu  parecer  pela
aprovação da proposta de emenda à Lei Orgâni -
ca do Município n. 99/2022. VI- ORADORES INSCRI-
TOS-  Encontravam-se  inscritos  e  dispensaram  o
uso  da  palavra,  os  Vereadores  Wilian  Marques
Postigo/PL,  Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,  Cláu-
dio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Fran-
cisco Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL, Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos,  Marcus Vinícius

Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Pa-
triota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL. VII- SEGUNDA
CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coe-
lho  Pereira/Solidariedade,  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 Leonardo Ro-
drigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Soli -
dariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Walte-
mir  Rodrigues Neves/Patriota,  Wellington Resende
da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  VIII-  DIS-
CUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  EM  PAUTA-
Encontravam-se  na  pauta  desta  sessão  ordinária
as proposições a seguir relacionadas; anteceden-
do cada votação,  foi  anunciada a discussão da
matéria.  Em votação o projeto de lei  n.  56/2022,
de  autoria  do  Executivo,  foram  aprovados  por
quinze votos:  a) pareceres das Comissões Perma-
nentes  de Legislação e  Justiça,  de  Finanças,  Or-
çamento e Tomada de Contas, de Esporte,  Lazer
e Turismo, de Trânsito e Transportes; b) projeto de
lei n. 56/2022 e o parecer da Comissão Permanen -
te de Redação que,  após  efetuar  as  necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co, registrou a íntegra do texto final no parecer e
transformou esse na Proposição de Lei n. 46, de 10
de maio de 2022, que “Altera a Lei n. 6.431, de 16
de setembro de 2021, que dispõe sobre incentivo
financeiro eventual a atletas amadores, e promo-
ve adequações na Lei n. 5.537, de 28 de abril de
2015, que institui  o Programa Bolsa Atleta, dando
outras providências.” Os projetos de decreto legis -
lativo n. 34/2022 (de autoria do Vereador Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos),  n.  35/2022 (de au-
toria  dos  Vereadores  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL, Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Perei -
ra/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota  e  Wilian  Marques  Posti -
go/PL),  foram  aprovados  por  quinze  votos,  assim
como  correspondentes  pareceres  da  Comissão
Permanente de Legislação e Justiça, da Comissão
Especial e da Comissão Permanente de Redação,
sendo  que  referidos  projetos,  promulgados  pelo
presidente da Câmara, foram convertidos respec-
tivamente  nos  Decretos  Legislativos:  a)  n.  1.202,
de 10 de maio de 2022, que “Concede o Título de
Cidadão Honorário de Araguari ao Excelentíssimo
Senhor  Roberto  Aparecido  da  Silva”;  b)  n.  1.203,
de 10 de maio de 2022, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Joa-
quim  Fernandes  Soares.”  Anunciado  o  encerra-
mento  da  discussão  do  veto  total  aposto  pelo
prefeito  à  proposição  de  lei  n.  30/2022,  o  presi-
dente  esclareceu  que  na  votação  nominal  da
matéria,  o vereador,  quando citado,  deveria res -
ponder  sim  –  se  favorável  ao  veto,  não  –  se  for
contrário, ou se abster; e que o veto só seria rejei -
tado pelo voto da maioria absoluta dos vereado-
res (nove votos). Responderam a chamada e vo-
taram quinze Vereadores; não votaram os Verea-
dores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  (ausente)  e
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
(presidente). Primeiramente, foram votados os pa-
receres  das  Comissões  Permanentes  de  Legisla -

ção e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin -
dústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Con-
tas, favoráveis ao veto, sendo aprovados por dez
votos, registrados os votos contrários da Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues  Prado/PSB,  dos  Vereado-
res Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton
Francisco Brazão/PSC, da Vereadora Denise Cristi -
na Lima de Andrade/PL e do Vereador Renato de
Almeida/PSC; prosseguindo, o veto total  recebeu
quatorze votos a favor e um voto contra, do Vere-
ador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade.  Por-
tanto, foi mantido o veto total aposto pelo prefei -
to  à  proposição  de  lei  n.  30,  de  29  de  abril  de
2022,  que  “Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da
existência  de poltrona  ou cadeira  especial  para
pessoas obesas nas empresas públicas e privadas,
no  âmbito  do  Município  de  Araguari”,  enviado
por  meio  do  ofício  n.  619/2022.  IX-  DISCUSSÃO  E
VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi apro-
vada  sem  restrições,  por  quinze  votos,  a  ata  da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia três
de maio de dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram  aprovados
por quinze votos: a) requerimentos n.s 1.725, 1.726,
1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.733, 1.734,
1.735, 1.736, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.741, 1.742,
1.743, 1.744, 1.745, 1.746, 1.747, 1.748, 1.749, 1.750,
1.751, 1.752, 1.753, 1.754, 1.755, 1.756, 1.757, 1.758,
1.759, 1.760, 1.761, 1.762, 1.763, 1.764, 1.765, 1.766,
1.767, 1.768, 1.769, 1.770, 1.771, 1.772, 1.773, 1.774,
1.775, 1.776, 1.777, 1.778, 1.779, 1.780, 1.781, 1.782,
1.783, 1.784, 1.785, 1.786, 1.787, 1.788, 1.789, 1.790,
1.791, 1.792, 1.793, 1.794, 1.795, 1.796, 1.797, 1.798,
1.799, 1.800, 1.801, 1.802, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806,
1.807, 1.808, 1.809, 1.810, 1.811, 1.812, 1.813, 1.814,
1.815, 1.816, 1.817, 1.818, 1.819, 1.820, 1.821, 1.822,
1.823, 1.824, 1.825, 1.826, 1.827, 1.828, 1.829/2022;
b) moções de aplauso n.s 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da  próxi -
ma sessão ordinária: projeto de decreto legislativo n.
36/2022; proposta de emenda à Lei Orgânica do Mu-
nicípio  n.  99/2022.  XII-  CHAMADA  FINAL-  Responde-
ram 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 Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, 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  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB.  O presidente
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
agradeceu a presença de todos, convocou os vere-
adores para a próxima sessão ordinária da Câmara,
a realizar-se às oito horas do dia dezessete de maio
do corrente ano; e, às doze horas e quarenta e cin-
co  minutos,  declarou  encerrada a  sessão.  Câmara
Municipal de Araguari,  Estado de Minas Gerais,  em
10 de maio de 2022.  Ata aprovada sem restrições,
por  quinze votos.  Sala das  sessões,  em 17  de maio
de  2022.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  -  presidente;   -  P/  Vereador  Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário. 
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