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PORTARIA GAB Nº 008/2022

“Altera  os  artigos  2º  e  3º  da  Portaria  GAB  nº
002/2022, de 05 de janeiro de 2022, que criou a Comis-
são Permanente de Gerenciamento Eletrônico de Infor-
mações  da  Câmara  Municipal  e  dá  outras  providên-
cias.”

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari, Es-
tado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:

Art.  1º.  Fica designado como membro efetivo da
Comissão Permanente de Gerenciamento Eletrônico de
Informações da Câmara Municipal de Araguari o servi-
dor Luiz Marcos Lima Júnior, em substituição ao membro
efetivo Wesley Resende Pereira.

Art. 2º. Com a alteração promovida nos termos do
art. 1º desta portaria, os arts. 2º e 3º da Portaria GAB nº
002/2022, de 05 de janeiro de 2022, que criou a Comis-
são Permanente de Gerenciamento Eletrônico de Infor-
mações, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. “Para integrarem a Comissão de que trata 
o art. 1º, ficam designados os servidores efetivos da 
Câmara  Municipal:  Adriane  Resende  Campos  
Alamy, Ilza Maria Naves de Resende, Juliano Mar-
ques Lima, Leandro Monteiro de Sousa, Luana Ma-
ria Barbosa, Nilton Davi Batista e Silmaria Aparecida
Lakmann, e os servidores de provimento em comis
são, Diego Maycon Cardoso Fachinelli, José Claudi-
ano Valdivino, Gilberto de Paiva, Andréa Lima Tei-
xeira, Victor Eduardo Silva Cordeiro e Luiz Marcos  
Lima Júnior.

Art. 3º. Os servidores designados nos termos do art. 
2º, ocuparão os seguintes cargos na Comissão Per-
manente de Gerenciamento Eletrônico de Informa-
ções:

MEMBROS EFETIVOS:
Presidente – Nilton Davi Batista
Membro – Luana Maria Barbosa 
Membro – Juliano Marques Lima
Membro - Adriane Resende Campos Alamy
Membro – Ilza Maria Naves de Resende
Membro – Leandro Monteiro de Sousa
Membro – Silmaria Aparecida Lakmann
Membro – Diego Maycon Cardoso Fachinelli
Membro – José Claudiano Valdivino
Membro – Gilberto de Paiva
Membro – Rafaella Corcino Machado
Membro – Victor Eduardo Silva Cordeiro
Membro – Luiz Marcos Lima Júnior

MEMBROS SUPLENTES:
Ediléia Aparecida Vieira de Oliveira
Tatiany Cristina da Silva Pereira”

Art.  3º  Revogadas as  disposições  em contrário,  a
presente portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal
produzindo efeitos a partir do dia primeiro de junho de
2022.

Câmara Municipal  de  Araguari,  Estado de  Minas
Gerais, em 30 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG TORNA PÚBLI-
CO O EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATADO: CLEUTER
BARBOSA  SANTOS  75366320615  -  CONTRATO  ADMINIS-
TRATIVO  Nº  009/2022,  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  N.º:
005/2022 – Processo: 007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM PRESTAÇÃO DE  SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLU-
INDO  OS  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS  A
MANUTENÇÃO.  VALOR  DO  CONTRATO  R$  12.900,00
(Doze  mil  e  novecentos  reais)-  Prazo:  01/06/2022  a
31/12/2022.  DO:  01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00,  Fi-
cha: 036; Fonte 100 e 01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00
Fonte: 100; Ficha: 07. Araguari 01 de junho de 2022 – Le-
onardo Rodrigues da Silva Neto - Presidente da Câmara
Municipal de Araguari.
_______________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA NO
DIA DEZESSETE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS . A
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
reuniu-se ordinariamente no dia dezessete de maio  de
dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas, em sua
sede própria, situada na Rua Coronel José Ferreira Alves,
número 758, nesta cidade. O presidente da Câmara, Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
solicitou ao vice-presidente que fizesse a chamada. I- PRI-
MEIRA CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, a Ve-
readora Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presidente,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota
- vice-presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Re-
sende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Então  o
presidente, invocando a proteção de Deus e em nome
do povo araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou
ao vice-presidente que fizesse a leitura da ata da sessão
anterior e das correspondências recebidas. II- LEITURA DA
ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordi-
nária da Câmara, realizada no dia dez de maio de dois
mil  e vinte e dois.  III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS-  Inicialmente  foi  comunicado  ao  plenário,
que os Decretos Legislativos n.  1.201,  de 3 de maio de
2022, e n.s 1.202 e 1.203, de 10 de maio de 2022, foram
publicados na edição n. 412 do Diário Oficial Eletrônico
do Legislativo  Municipal.  Ofícios  enviados pelo  prefeito
do Município: a) n. 707/2022, em resposta ao requerimento n.
707/2022, da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b)
n. 711/2022, em resposta ao requerimento n. 509/2022, do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC; c) n. 694/2022, em
resposta ao requerimento n. 918/2022, da Vereadora Débo-
ra de Sousa Dau/PSC; d) n. 695/2022, em resposta ao requeri-
mento n. 733/2022, da Vereadora Denise Cristina Lima de
Andrade/PL; e) n.s 699, 705, 708, 718/2022, em resposta aos
requerimentos n.s 4.190/2021, 201, 831, 298/2022, da Verea-
dora Eunice Maria Mendes/PSB; f) n.s 706, 717/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 650, 649/2022, do Vereador Giul-
liano Sousa Rodrigues/PSB; g) n.s 700, 719, 721, 723/2022, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  319,  91/2022,  4.126/2021,
965/2022, do Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos;
h) n.s 697, 698/2022, em resposta aos requerimentos n.s 654,
657/2022, do Vereador Paulo César Pereira/Democratas; i) n.
729/2022, em resposta ao requerimento n. 865/2022, do Ve-
reador Renato de Almeida/PSC; j) n.s 703, 716/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 768, 769/2022, do Vereador Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota; k) n.s 696, 710, 725/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 674, 771, 954/2022, do Vereador
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; l) n.s 702, 722,
724/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  582,  998,

997/2022, do Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; m) n.
726/2022, em resposta ao requerimento n. 1.013/2022, do Ve-
reador Wilian Marques Postigo/PL; n) n.s 693, 704, 709, 713,
714, 715, 720, 730/2022, em resposta aos requerimentos n.s
452, 212, 719, 761, 1.019, 689, 725, 750/2022, subscritos por di-
versos Vereadores; o) n. 728/2022, encaminhando o saldo
bancário referente ao período de dois a seis de maio do cor-
rente; p) n. 758/2022, encaminhando e solicitando urgência
na apreciação do projeto de lei n. 78/2022, que “Referenda
o convênio de saída de n. 1261001138/2022/SEE, que entre si
celebraram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Se-
cretaria de Estado de Educação e o Município de Araguari,
dando outras providências”; q) n. 762/2022, encaminhando
e solicitando urgência na apreciação dos projetos de lei n.
79/2022, que “Autoriza o Município de Araguari a celebrar
convênio com o hospital Santa Casa de Misericórdia de Ara-
guari, dando outras providências”, e n. 80/2022, que “Autori-
za o Município de Araguari a celebrar convênio com o hos-
pital Santa Casa de Misericórdia de Araguari para transfe-
rência de recursos financeiros para custeio de ações e servi-
ços de saúde para enfrentamento da Epidemia da COVID-
19, dando outras providências”; r) n. 777/2022, encaminhan-
do e solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n.
81/2022, que “Dá a denominação de Milton de Lima Filho ao
CAPS-AD III - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Dro-
gas, localizado na Rua Teresinha Machado da Silva, Bairro
São Sebastião”; s) n. 790/2022, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de lei n. 82/2022, que
“Altera a redação do art. 6º da Lei n. 6.137, de 14 de feverei-
ro de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a con-
tratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal
– CEF, e dá outras providências”; t) n. 813/2022, encaminhan-
do e solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n.
83/2022,  que “Cria funções gratificadas de pregoeiros no
âmbito da Administração Direta do Município de Araguari”;
u)  n.  814/2022,  encaminhando  e  solicitando urgência  na
apreciação do projeto de lei n. 84/2022, que “Cria o Hospital
de Transição com Leitos de Longa Permanência, dando ou-
tras providências”; v) n. 815/2022, encaminhando o projeto
de lei complementar n. 6/2022, que “Dá nova redação ao
caput e ao parágrafo único do art. 182 da Lei Complemen-
tar n. 116, de 23 de julho de 2015, que institui o Código de
Saúde do Município de Araguari.” Ofício enviado pelo Vere-
ador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, justificando sua ausência
na sessão ordinária da Câmara, realizada no dia dez de
maio do corrente ano. Ofício enviado pelo Vereador Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL, justificando sua ausência na sessão
ordinária da Câmara, realizada no dia três de maio do cor-
rente 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 - Regimento
Interno da Câmara, combinado com o § 1º do art. 1º, da Lei
n. 5.806, de 29 de setembro de 2016, acatou as justificativas
e deferiu os pedidos, considerando: que o Vereador Giullia-
no Sousa Rodrigues/PSB apresentou atestado firmado pelo
doutor Rodrigo Kamimura de Castro (CRM-MG 53.157); que
o Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentou atesta-
do firmado pelo doutor Fabiano G. Silva (CRM-MG 35.274).
IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os
Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio dos requerimentos: 1) Wilian Marques Postigo/PL, Wel-
lington Resende da Silva/PL: a) n. 1.830/2022- execução do
serviço de pintura estratigráfica nas vias do Distrito de Ama-
nhece; b) n. 1.832/2022- pavimentação asfáltica da Alame-
da Goiás (Bairro Independência); c) n. 1.836/2022- disponibili-
zação de cadeiras especiais para pessoas obesas nas salas
de espera das repartições públicas a serem inauguradas; 2)
Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 1.831/2022- desenvolvimento
dos eventos culturais Sarau e Cinema na Praça, no Distrito de
Amanhece; b) n. 1.833/2022- instalação de redutor de veloci-
dade e pintura estratigráfica (faixa de pedestre) em frente ao
Centro Educacional Municipal - CEM Realino Elias Carrijo, na
Rua Belchior no Distrito de Amanhece; c) n. 1.834/2022- instala-
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ção de redutor de velocidade e pintura estratigráfica (faixa de
pedestre) em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil
- CMEI Zoroastro Moreira, na Rua Brejo Alegre e na Rua Helena
Calixto Vieira (Bairro Independência); d) n. 1.835/2022- instala-
ção de semáforo no cruzamento da Rua Doutor Augusto Car-
panêda com a Avenida Miguel Assad Debs; 3) Ana Lúcia Ro-
drigues  Prado/PSB,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  n.
1.837/2022- relação dos recursos do Programa Dinheiro Direto
na Escola – PDDE depositados para os Centros Municipais de
Educação Infantil – CMEIs e Centros Educacionais Municipais –
CEM, nos últimos doze meses; 4) Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB: a) n. 1.838/2022- notificação da empresa responsável pelo
serviço de transporte coletivo público, para que preste esclare-
cimento com relação à alta velocidade e passagem dos ôni-
bus com sinal fechado, colocando em risco a vida dos passa-
geiros;  b)  n.  1.840/2022-  instalação  de  lixeiras  e  de  pena
d'água nas quadras de peteca; c) n. 1.841/2022- reforma e ins-
talação de tampa de proteção no bueiro de captação de
água situado ao lado do número 1.464 da Avenida Batalhão
Mauá, próximo à loja Auto Tintas União; 5) Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 1.839/2022- revitaliza-
ção da passarela de caminhada na Avenida Coronel Theo-
dolino Pereira de Araújo, com serviços de jardinagem, replan-
tio de árvores, instalação de academia ao ar livre, quadra de
peteca e lixeiras; 6) Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade: a)
n. 1.844/2022- que encaminhe planilha detalhada referente
aos imóveis alugados pela Prefeitura, especificando respecti-
vos valores pagos; b) n. 1.845/2022- que encaminhe cópia do
contrato em vigência assinado com a empresa Missão Sal da
Terra, responsável pela administração da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA; segundo o proponente, seriam inúmeras
as reclamações relacionadas ao atendimento na unidade; c)
n. 1.847/2022- que esclareça o motivo da contratação da em-
presa Golden Ambiental e Construções, com dispensa de lici-
tação, no período que antecedeu ao atual processo licitató-
rio;  que encaminhe cópia do processo  licitatório  (capa a
capa) do serviço de varrição, que teve como vencedora a ci-
tada empresa; d) n. 1.848/2022- que informe o valor do atual
do contrato assinado com a empresa responsável pela ilumi-
nação pública, especificando o valor mensal arrecadado, nos
últimos doze meses, com a Contribuição para Custeio da ilumi-
nação Pública, cobrada por meio da conta de energia; para
o proponente, não se justifica a atual morosidade no setor,
sendo necessário buscar soluções para a prestação de um
serviço mais eficiente; 7) Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n.
1.849/2022- retorno do pagamento das indenizações de férias-
prêmio aos servidores; b) n. 1.850/2022- que seja efetuada a
extensão do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Za-
quia Pedreiro Skaf, para atender a demanda; c) n. 1.851/2022-
instalação de cobertura na entrada do Centro de Atenção In-
tegral à Criança – CAIC Doutor Arcino Santos Laureano; d) n.
1.852/2022- instalação de redes de proteção na quadra de es-
portes do Centro Educacional Municipal - CEM Justino Rodri-
gues da Cunha; e) n. 1.853/2022- designação de estagiários
para atuação no projeto de futebol nos Centros Esportivos de
Apoio Comunitário - CESACs I, II, III e IV, assim como nos giná-
sios de esporte Nadir Borges Brandão - Zebrinha, Alarico As-
sumpção, no Alto São João e no Centro Educacional Munici-
pal - CEM Justino Rodrigues da Cunha, instalando rede de pro-
teção no entorno da quadra da citada unidade escolar; f) n.
1.854/2022- poda das árvores no Centro Esportivo de Apoio
Comunitário - CESAC IV Jornalista Mário Nunes, pois os galhos
estariam impedindo os torcedores de assistir  os jogos; g) n.
1.855/2022- instalação de câmeras de videomonitoramento e
de lâmpadas de LED na Praça do Centro de Artes e Esportes
Unificados  -  CEUS,  no  Residencial  Monte  Moriá;  h)  n.
1.856/2022- que informe o valor final a ser pago à empresa
CONSTRAL, pela construção das quadras de peteca; alegou o
proponente, que o valor cobrado estaria fora dos padrões da
realidade; i) n. 1.857/2022- que encaminhe projeto de lei con-
cedendo prioridade na rota aos vanzeiros que prestam serviço
ao Município, sem concorrer com outras pessoas, devido ao
elevado custo para atender a solicitação da Secretaria Muni-

cipal  de  Educação  de aquisição  de novos  veículos;  j)  n.
1.858/2022- que sejam cedidos à população, no período no-
turno, os Centros Esportivos de Apoio Comunitário - CESACs III e
IV; e aos sábados, os Centros Esportivos de Apoio Comunitário -
CESAC I e II, pois não funcionam os refletores; k) n. 1.859/2022-
execução do serviço de pintura estratigráfica - devagar esco-
la, na porta Centro Educacional Municipal - CEM Papa João
XXIII  (Bairro Novo Horizonte);  l)  n.  1.861/2022-  realização de
campeonato de futebol de campo e de futebol de salão; m)
n. 1.862/2022- que informe o critério utilizado para a dispensa
de licitação na assinatura de contrato com a Missão Sal da
Terra, para continuar na direção da Unidade de Pronto Aten-
dimento – UPA; n) n. 1.863/2022- esclarecimentos sobre a dis-
pensa de licitação na assinatura de novo contrato com a Mis-
são Sal da Terra, para a administração da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA; o) n. 1.864/2022- recapeamento da Rua
Afonso Pena, no trecho compreendido entre as Avenidas Mi-
nas Gerais e Coronel Theodolino Pereira de Araújo; 8) Clayton
Francisco  Brazão/PSC,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  n.
1.860/2022- que seja criada uma subsecretaria dentro da Uni-
dade de Pronto Atendimento – UPA, para acompanhar os
atendimentos na unidade; 9) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n.
1.865/2022- que sejam reativadas as câmeras de videomonito-
ramento e do sistema de monitoramento “olho vivo”, potenci-
alizando o policiamento e melhorando a ação de prevenção
e repressão da Polícia Militar; b) n. 1.866/2022- inclusão dos
conteúdos de proteção ao meio ambiente e direito dos ani-
mais na grade curricular das escolas públicas municipais, ou
que sejam ministradas palestras educativas relacionadas aos
temas, podendo ter vínculo com alguma entidade para de-
sempenhar a atividade, objetivando educar as crianças para
um futuro mais consciente no que se refere a natureza e bem-
estar animal; c) n. 1.868/2022- instalação de letreiro turístico
com o nome do Município nas entradas da cidade, melhoran-
do a infraestrutura, criando um atrativo turístico e dando maior
receptividade aos visitantes; d) n. 1.869/2022- revitalização to-
tal do prédio onde funcionava o Hospital da Goiás, utilizado
por andarilhos, usuários de drogas e delinquentes; reitera pedi-
do formulado no ano anterior, para que seja criado o Centro
Cultural, funcionando no citado imóvel; e) n. 1.870/2022- imple-
mentação de um cursinho pré-vestibular popular, destinado
aos alunos de baixa renda, contribuindo para a transforma-
ção da vida de muitos jovens; 10) Débora de Sousa Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: n. 1.867/2022- providên-
cias em relação ao imóvel abandonado do Município locali-
zado na Rua Goiás (Bairro Milenium), onde funcionava o “Clu-
be dos Trinta”, utilizado por usuários de drogas e como ponto
de prostituição; 11) Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n.
1.871/2022- que informe o número de vans em manutenção,
especificando a data em que cada uma parou de rodar, os
responsáveis pelo serviço de manutenção e o procedimento
de  encaminhamento  dos  veículos  para  reparos;  b)  n.
1.872/2022- que seja respeitado o prazo legal para encami-
nhamento de resposta aos requerimentos formulados pelo Po-
der Legislativo; providências junto às secretarias que, até o mo-
mento, não responderam nenhum requerimento encaminha-
do em dois mil e vinte e dois, de autoria da proponente; c) n.
1.873/2022- revitalização da Praça da Constituição, especifica-
mente no espaço onde houve a supressão de árvores da es-
pécie Ficus, utilizado pelos estudantes do Conservatório Esta-
dual de Música e Centro Interescolar de Artes Raul Belém; d) n.
1.874/2022- que informe o motivo de não ser possível o conta-
to/acesso dos pais de estudantes vinculados ao Núcleo de
Apoio à Inclusão (NAI) com as cuidadoras escolares responsá-
veis por seus filhos, dificultando a superação das dificuldades
encontradas pelos estudantes com necessidades especiais; e)
n. 1.875/2022- que encaminhe projeto de lei autorizando a me-
lhoria dos salários dos cuidadores escolares vinculados ao Núc-
leo de Apoio à Inclusão (NAI), que cumprem jornada diária su-
perior a de outras categorias contempladas com reajuste, e
cuidam de pelo menos duas crianças com necessidades es-
peciais,  para  receber  apenas  um  salário  mínimo;  f)  n.
1.876/2022- que informe se estariam sendo realizada cirurgia

de vesícula, especificando o estabelecimento credenciado
para efetuar o procedimento, quantidade de cirurgias contra-
tadas, valor investido, número de pessoas que aguardam pela
cirurgia e quando deram entrada no pedido; se negativa a
resposta, informar o motivo e desde quando o procedimento
não estaria sendo realizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS;
g) n. 1.877/2022- maior agilidade na evolução de pacientes in-
seridos no SUS Fácil; que sejam adotadas medidas para huma-
nizar o atendimento e melhorar a limpeza e a conservação da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA; h) n. 1.878/2022- que
informe o número de pessoas que aguardam para realização
dos exames de endoscopia e colonoscopia, número de exa-
mes realizados por semana e data de entrada do pedido; i) n.
1.879/2022- que sejam adotadas medidas para viabilizar a rea-
lização de exames de endoscopia e de colonoscopia em
clínicas do Município, especialmente para atender os casos
de urgência e emergência, evitando o sofrimento dos pacien-
tes, até mesmo correndo risco de vida na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA, até conseguir uma vaga no Hospital de
Clínicas da Universidade Federal  de Uberlândia - UFU;  j)  n.
1.880/2022-  informações  sobre  os  procedimentos  adotados
pela Superintendência de Água e Esgoto para coibir as liga-
ções diretas e clandestinas na rede de esgoto, especificando
se há controle do registro de ocorrências, quantos e quais pro-
fissionais seriam responsáveis pelo serviço; que encaminhe có-
pia dos relatórios do trabalho nos últimos doze meses e informe
o procedimento adotado em caso de denúncia; 12) Eunice
Maria Mendes/PSB: a) n. 1.881/2022- que informe se teve início
o processo licitatório para contratar empresa de publicidade
para divulgação dos atos do governo; b) n. 1.882/2022- realiza-
ção de reunião entre as Secretarias Municipais do Trabalho e
Ação Social, de Saúde, de Meio Ambiente, de Governo, de
Gabinete, responsáveis pela Defesa Civil, pelo Quinquagésimo
Terceiro Batalhão de Polícia Militar e pela Segunda Compa-
nhia de Bombeiros Militar, com intuito de serem ajustadas estra-
tégias para o enfrentamento do período de frio, propiciando o
apoio  necessário  às  pessoas  em  situação  de  rua;  c)  n.
1.883/2022- construção Centros Esportivos de Apoio Comunitá-
rio CESAC’s, sendo no Bairro Sewa e no Loteamento Residenci-
al Bela Suíça; d) n. 1.884/2022- que sejam disponibilizadas mais
ambulâncias da Prefeitura Municipal para apoiar a Unidade
de Pronto Atendimento - UPA, durante o dia todo, haja vista
que muitos pacientes necessitam diariamente realizar exames,
tomografias, dentre outros; e) n. 1.885/2022- que seja ampliado
o serviço de atenção à mulher na prevenção aos cânceres
do colo uterino, de mama e colorretal, conforme dispõe a Lei
Federal n. 14.335, de 10 de maio de 2022, que alterou a Lei Fe-
deral n. 11.664, de 29 de abril de 2008, disponibilizando os exa-
mes de mamografia, citopatologia e colonoscopia, a partir da
puberdade,  e  não mais  a  partir  dos quarenta anos;  f)  n.
1.886/2022-  que a Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  por
meio do Sine - Sistema Nacional de Emprego e do Sindicato
Rural de Araguari junto, celebre parceria com o Senac (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem e Comércio), Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) ou Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), para desenvolvi-
mento de cursos na área de agronegócio, como de agente
de turismo rural, com intuito de fomentar ações de incentivo
ao  turismo  e  qualificação  de  profissionais  do  setor;  g)  n.
1.887/2022- aquisição de micro-ônibus para implantação do
projeto Biblioteca Móvel, descentralizando o acesso à leitura,
possibilitando a realização de pesquisas, quando o veículo esti-
ver estacionado, e efetuando o empréstimo de livros, por até
quinze dias; h) n. 1.891/2022- poda de árvores na Praça Consu-
elo Cabral de Almeida (Bairro Santiago), evitando acidentes
com a rede elétrica; i) n. 1.892/2022- execução do serviço de
pintura estratigráfíca no entorno da Praça Consuelo Cabral de
Almeida (Bairro Santiago); j) n. 1.893/2022- recapeamento da
Rua Vereador Adolfo Duarte (Bairro de Fátima), das Ruas De-
zenove de Outubro e Itatiaia (Bairro Santa Terezinha); conclu-
são das obras de recapeamento da Rua Dinorá Paca (Bairro
de Fátima); k) n. 1.894/2022- recapeamento da Rua Hildebran-
do Rodrigues Barbosa (Bairro de Fátima), via que estaria sendo
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utilizada por caminhões, indicada por aplicativos como rota
de entrada e saída na rodovia para Caldas Novas - Goiás; o
constante fluxo de veículos estaria danificando os imóveis; 13)
Eunice Maria Mendes/PSB,  Wilian Marques Postigo/PL:  a) n.
1.889/2022- instalação de coberturas nos pontos de embarque
e desembarque de alunos dos CEM’s - Centros Educacionais
Municipais; instalação de cobertura nos pontos rurais onde os
alunos  da rede municipal  aguardam o transporte  escolar,
como Ararapira, Piracaíba, Amanhece, Barracão e Porto Bar-
reiro; b) n. 1.890/2022- que encaminhe projeto de lei estabele-
cendo os termos para negociação de dívidas em atraso com
a Superintendência de Água e Esgoto – SAE, concedendo
desconto sobre juros e multa, de acordo com a categoria do
imóvel (residencial, comercial ou industrial); 14) Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB: a) n.  1.895/2022- execução de melhorias na
Praça Sérgio Pacheco, reiterando os pedidos constantes dos
requerimentos n. 2.540/2021, n. 1.167/2022 e n. 1.284/2022, não
respondidos até o momento; b) n. 1.896/2022- que informe os
nomes dos leites especiais fornecidos pela Secretaria Municipal
de Saúde à comunidade; c) n. 1.897/2022- pavimentação as-
fáltica na Rua Indianápolis (Bairro Santiago); d) n. 1.899/2022-
pintura de sinalização, manutenção do alambrado e instala-
ção de lâmpadas de LED no Viaduto Maria de Fátima Carnei-
ro Pereira - Neguinha; 15) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/
PL, Paulo César Pereira/DEM: n. 1.898/2022- que sejam adota-
dos medidas nas Unidades Básicas de Saúde, como utilização
de crachá pelos servidores (nome e a identificação do cargo),
afixada placa informando o número do telefone e ramais das
unidades, da Ouvidoria e do diretor da Secretaria Municipal
de Saúde, e disponibilizada caixa de sugestão, com formulário
próprio para avaliação do atendimento; 16) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 1.901/2022-
instituição  do vale-transporte  para alunos  de baixa renda,
membros de família inscrita no CadÚnico, concedendo qua-
renta e quatro viagens mensais, por meio de bilhetes ou crédi-
tos, sendo intransferível, objetivando incentivar a frequência es-
colar;  17)  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.
1.902/2022- implementação de programa para disponibilizar
aos esportistas, aulas gratuitas de inglês e de espanhol; desta-
cou o proponente, a evolução e representatividade dos es-
portistas araguarinos nas esferas estadual e nacional, e a medi-
da possibilitará a participação em programas internacionais
para atletas; b) n. 1.903/2022- conclusão da obra de drena-
gem iniciada em frente ao número 353 da Rua Luiz Humberto
Mendes (Bairro Sibipiruna), pois os caminhões que transitam na
via têm danificado o serviço já executado; 18) Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos, Wilian Marques Postigo/PL: n. 1.904/2022-
que sejam criados os cargos de subsecretário e de assessor es-
pecial para a Secretaria Municipal de Agricultura, assim como
as demais secretarias, devido a grande extensão territorial do
Município, para melhorar a qualidade de vida dos agricultores
na execução de obras de infraestrutura agrícola, e na promo-
ção de serviços e ações de assistência ao produtor rural; 19)
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, Wilian Marques Postigo/PL: n. 1.905/2022- que sejam to-
madas providências visando melhorar o atendimento e a es-
trutura do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Fa-
zenda, distribuindo senha para atendimento, reparo do bebe-
douro ou colocação de equipamento novo, contratação de
equipe de limpeza, reforma do prédio, aquisição de mobiliário
(cadeiras e arquivos), contratação de arquivistas; 20) Paulo
César Pereira/DEM, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos: n. 1.906/2022- criação de comissão para análise indivi-
dual do valor pago pelo Programa Bolsa Atleta - Lei n. 5.537,
de 28 de abril de 2015, a cada atleta, objetivando a valoriza-
ção, concessão e renovação do benefício, garantindo aporte
necessário para desenvolvimento de modalidade esportiva; a
comissão seria composta por  representantes da Fundação
Municipal de Esportes e Paradesporto, Procuradoria Geral do
Município, Secretaria de Fazenda do Município, Conselho Mu-
nicipal de Esportes, com mandato de dois anos, podendo ser
prorrogado uma única vez por igual período; 21) Paulo César

Pereira/DEM: n. 1.907/2022- que a Fundação Araguarina de
Educação e Cultura - FAEC e a Superintendência de Igualda-
de Racial – SUPIR realizem um levantamento e o cadastro das
casas de oração, locais de reunião e de culto das religiões
afrodescendentes, com o intuito de conhecer e mostrar a di-
versidade religiosa, concedendo recursos e isenções e auxili-
ando  nas  políticas  de  igualdade  racial  e  cultural;  b)  n.
1.908/2022- reforço no conteúdo curricular da rede de ensino
municipal que aborda a temática História e Cultura Afro-Brasi-
leira, conforme Lei Federal n. 10.639, de 09 de janeiro de 2003,
objetivando vencer as diferenças éticas e raciais, educando
desde o ensino infantil para construir indivíduos que vivencia-
rão a igualdade racial; c) n. 1.909/2022- que seja disponibiliza-
do local específico para a realização de cultos, ritos de batis-
mo e de iniciação das religiões afro-brasileiras, celebrados ao
ar livre com a utilização de ervas naturais e banhos em água
corrente, instituindo regras e normas para utilização do espa-
ço; 22) Paulo César Pereira/DEM, Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL: n. 1.910/2022- instala-
ção de redutores de velocidade (quebra molas) em frente aos
números 815 e 970 da Avenida Porto Alegre (Bairro Milenium),
antes e em frente ao supermercado Master; 23) Paulo César
Pereira/DEM, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n. 1.911/2022- ins-
talação de redutor de velocidade (quebra molas) em frente
ao número 400 da Avenida Porto Alegre, próximo a Panifica-
dora  Tradição;  24)  Renato  de Almeida/PSC,  Eunice  Maria
Mendes/PSB: a) n. 1.912/2022- contratação de três profissionais
da área de oftalmologia para atender na Policlínica, cuja es-
trutura não estaria sendo utilizada devido a não renovação do
contrato de prestação do serviço; b) n. 1.913/2022- contrata-
ção de seguranças para as escolas e demais repartições pú-
blicas municipais, visando garantir a ordem, segurança e inte-
gridade física de alunos, professores, servidores e demais usuá-
rios; seriam diversos os relatos de ameaças aos colaboradores
e de danos ao patrimônio público; 25) Renato de Almeida/
PSC: a) n. 1.914/2022- notificação do proprietário para efetuar
a limpeza do terreno em frente ao número 653 da Avenida
dos Eletricistas, no Residencial Bela Suíça; b) n. 1.915/2022- que
seja aberto processo de credenciamento, licitação ou ferra-
menta jurídica equivalente, para contratação de clínica espe-
cializada em procedimentos oftalmológicos de maior comple-
xidade, ou outra forma de ampliação do número de atendi-
mentos, devido a grande fila de espera, levando a incapaci-
dade no desempenho de funções laborais e sociais;  c) n.
1.916/2022- esclarecimentos sobre o processo de contratação
de organização social de saúde para administração da Uni-
dade de Pronto Atendimento - UPA, detalhando os procedi-
mentos adotados para a escolha, levando em consideração
as  sucessivas  reclamações  de  pacientes  e  usuários;  d)  n.
1.917/2022- realização de manutenção na iluminação pública
da Rua Tocantins (Bairro Santa Terezinha), instalando lâmpa-
das de LED e substituindo as queimadas; e) n. 1.918/2022- reali-
zação de manutenção na iluminação pública das Ruas Joa-
quim Machado de Mesquita e Doutor Hugo Aguiar (Bairro In-
dependência), instalando lâmpadas de LED e substituindo as
queimadas; 26)  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB: n. 1.919/2022- que seja criado o Departa-
mento de Parques e Jardins, para gerenciar e promover a
conservação dos referidos espaços, com foco na preservação
das espécies (fauna e flora) e manutenção das características
ambientais; com um corpo técnico especializado, o setor ga-
nharia muito em agilidade dos serviços e na criação de proje-
tos, valorizando os espaços públicos; 27)  Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota: a) n. 1.920/2022- implantação de estacionamento
apenas de um lado da Rua das Araras, devido ao grande mo-
vimento de veículos, principalmente nos horários de pico; b) n.
1.921/2022- recapeamento asfáltico da Rua das Araras (Bairro
Goiás/Bairro Santa Terezinha/Bairro Independência), que esta-
ria irregular e em péssimo estado; c) n. 1.922/2022- recapea-
mento asfáltico da Rua Daniel Xavier (Centro), a partir da Ave-
nida Coronel Theodolino Pereira de Araújo, Praça Farid Nader
até a Avenida Tiradentes; o grande fluxo de caminhões pesa-
dos no setor estaria deixando a via em péssima condição de

tráfego; d) n. 1.923/2022- realização de manutenção na parte
elétrica dos Centros Esportivos de Apoio Comunitário - CESACs
I, II e III, melhorando a iluminação nas unidades que receberão
os jogos do Campeonato Interbairros, no período noturno; de
maneira especial no CESAC II - Mané Preto, que teve a fiação
roubada; e) n. 1.924/2022- construção de um Centro Esportivo
de Apoio Comunitário - CESAC no Distrito de Piracaíba, crian-
do escolinhas de futebol e outras modalidades para motivar
crianças, jovens e adultos na prática esportiva, também sedi-
ando jogos dos campeonatos de Araguari; f) n. 1.925/2022-
substituição das placas de identificação das vias e logradouros
do Distrito de Piracaíba, que estariam apagadas ou desatuali-
zadas; g) n. 1.926/2022- promover no Distrito de Piracaíba o
evento Sarau, com concertos musicais, serestas, cantos, apre-
sentação solo, demonstrações, interpretações ou performan-
ces artísticas e literárias; h) n. 1.927/2022- que sejam promovidos
na cidade e nos distritos, eventos culturais itinerantes para cri-
anças, jovens e adultos, como o sarau, cinema ao ar livre, cir-
cos e teatros itinerantes, concursos de música e poesia, pro-
movendo a ética e moral, educação, socialização e alegria,
fatores que possuem uma força especial para afastar crian-
ças, jovens e adultos do mundo das drogas; i) n. 1.930/2022- re-
forma da academia ao ar livre instalada no canteiro central
da Avenida das Palmeiras, no Bairro São Sebastião, em frente
á Unidade Básica de Saúde da Família; j) n. 1.931/2022- sincro-
nização dos semáforos da Avenida Coronel Theodolino Pereira
Araújo, a partir do cruzamento com a Rua Pedro Nasciuti até o
cruzamento com a Rua Virgílio de Melo Franco; 28) Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.928/2022- patrolamento, cascalhamento e nivelamento das
estradas do Porto Barreiro (sentido Distrito de Piracaíba), e dis-
ponibilização de caçamba de lixo no setor; 29)  Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 1.929/2022- re-
forma do prédio onde funciona o Centro de Referência de As-
sistência Social - CRAS II, na Rua Teresinha Machado da Silva,
número 291 (Bairro São Sebastião), com pintura, manutenção
na parte elétrica e no telhado para conter vazamentos, ela-
boração de projeto de jardinagem; 30) Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade: a) n. 1.934/2022- realização de estudo
objetivando a instalação de semáforo no entroncamento das
Avenidas Bahia e Batalhão Mauá com a Rua Olegário Maciel;
b) n. 1.936/2022- construção do parque ecológico na estação
de bateria de captação de água Independência (Bairro Inde-
pendência), nos moldes do projeto desenvolvido na Superin-
tendência de Água e Esgoto; c) n. 1.937/2022- realização se-
mestral de inspeção sanitária e coleta de amostra de água
dos reservatórios  dos  Centros  Educacionais  Municipais,  dos
Centros Municipais de Educação Infantil e das Unidades de
Saúde; d) n. 1.938/2022- que seja desenvolvido projeto de visita
aos prédios públicos e casarões, criando calendário para visi-
tação das crianças matriculadas na rede municipal de ensino;
e) n. 1.940/2022- que informe se existe vigia no Ginásio de Es-
portes Alarico Assumpção; realização de reparos nas instala-
ções do ginásio, conserto do alambrado e do portão de en-
trada para a quadra; f) n. 1.942/2022- implantação de escoli-
nha de futebol no Centro Esportivo de Apoio Comunitário - CE-
SAC IV, em parceria com a Associação dos Moradores do
Bairro Novo Horizonte; abertura do espaço às quartas-feiras,
das dezenove às vinte e uma horas, para a prática esportiva
pelos moradores; reiterando pedidos constantes dos requeri-
mentos n.s 125 e 126/2022; 31) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade, Paulo César Pereira/DEM: n. 1.935/2022- melho-
ria da sinalização no cruzamento da Avenida Miguel Assad
Debs esquina com a Rua Jaime Araújo, inclusive com estudo
para instalação de semáforo; 32) Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos: a) n. 1.939/2022- implantação de estacionamento ape-
nas de um lado na Rua Martinez Rodrigues da Cunha, devido
ao intenso fluxo de veículos, principalmente próximo ao Colé-
gio Objetivo; 33) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
1.941/2022-  patrolamento e cascalhamento da estrada do
Desamparo, a partir do Loteamento Residencial Solar Park Bela
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Vista até o Militão. As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB e Denise Cristina Lima de Andrade/PL apresentaram mo-
ção (n. 86/2022) de aplauso ao restaurante Sal&Brasa, pela
terceira colocação no maior concurso gastronômico de Minas
Gerais - “Comida Di Buteco”; dando ciência da moção aos
empresários Gleiston Pereira Silva e Débora Freitas e funcioná-
rios. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereado-
res Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos, solicitaram o envio de ofício de pêsa-
mes (requerimento n. 1.842/2022) à família do doutor Paulo
Barbosa. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e o Ve-
reador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB solicitaram o envio de ofí-
cio de pêsames (requerimento n. 1.843/2022) à família da se-
nhora Maura Maria Soares. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB apresentou o projeto de lei n. 85/2022, que “Obriga
o Poder Executivo Municipal, em até quarenta e oito horas
após o recapeamento asfáltico, a implantar as sinalizações na
malha viária no âmbito da cidade de Araguari, e dá outras
providências.” O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidarie-
dade solicitou ao presidente da Câmara Municipal (requeri-
mento n. 1.846/2022), que seja reativado o ponto biométrico,
garantindo o funcionamento regular da instituição. O Verea-
dor  Clayton Francisco  Brazão/PSC apresentou as  seguintes
proposições: a) moção de repúdio n. 87/2022, ao presidente
da Comissão de Arbitragem da Liga Araguari de Futebol, San-
doval Franco Ferreira, pelo que considerou “perseguição dos
árbitros - em especial senhor Onésio”, contra a comissão técni-
ca da equipe do Vieno; que seja dada ciência da moção ao
diretor Danilo Carvalho; b) projeto de decreto legislativo n.
40/2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Esco-
la do Legislativo Professora Virgínia Alcântara” – apoio do Vere-
ador Renato de Almeida/PSC. As Vereadoras Eunice Maria
Mendes/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM e  Wilian
Marques Postigo/PL, solicitaram o envio de ofício de pêsames
(requerimento n. 1.8882022) a Evelson Eugênio Peixoto Santana
e família, pelo falecimento da senhora Rosália Resende de
Souza Santana. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, por
meio do requerimento n. 1.900/2022, cumprimentou os profissi-
onais do setor de limpeza pelo  “Dia do Gari”, comemorado
em dezesseis de maio. Os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB e Paulo César Pereira/DEM,
apresentaram moção (n. 88/2022) de aplauso a Tamara Regi-
na Godoi Rodrigues, proprietária e professora da academia
de karatê “Tamara Sport  Center”,  pelos relevantes serviços
prestados e pela realização da sétima Copa Tamara Sport
Center de Karatê, com a participação de atletas de Araguari
e região. Os Vereadores Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidari-
edade, Eunice Maria Mendes/PSB e Wilian Marques Postigo/PL,
apresentaram as moções de aplauso: a) n. 89/2022, ao servi-
dor Jaime Ferreira, conhecido como Ganso, pelos relevantes
serviços prestados, destacando pela presteza e agilidade no
atendimento;  b) n. 90/2022,  aos servidores Juliano Marques
Lima e Luana Maria Barbosa, pelos relevantes serviços presta-
dos à Câmara Municipal, com profissionalismo e presteza no
exercício de suas funções. O Vereador Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade apresentou as seguintes proposições: a)
requerimento n. 1.932/2022, solicitando ao Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e à ECO 050 - Gru-
po Eco Rodovias, para seja efetuada a troca de lâmpadas
queimadas  nas  marginais  da  BR-050,  em  Araguari;  b)  n.
1.933/2022, solicitando ao deputado federal José Vitor de Re-
sende Aguiar que sejam destinados recursos para a aquisição
de ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência - SAMU, considerando que as existentes não estariam
atendendo a demanda; c) moção de aplauso n. 91/2022, a
vice-prefeita Maria Cecília de Araújo, pela recepção dos pre-
feitos e do vice-governador de Minas Gerais, valorizando e
destacando o Município de Araguari; c) moção de aplauso n.
92/2022, à secretária municipal de Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo, Karla Carvalho Fernandes Curti, pelos relevantes
serviços prestados, com presteza e agilidade no atendimento;

d) moção de aplauso n. 93/2022, à diretora do Centro Educa-
cional Municipal - CEM Papa João XXIII, Adriana Corsino Re-
sende, pelas festividades em comemoração ao Dia das Mães.
Os Vereadores Clayton Francisco Brazão/PSC e Eunice Maria
Mendes/PSB apresentaram o projeto de decreto legislativo n.
41/2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Ex-
celentíssimo Senhor Nassim Pereira Guerra” - apoio das Verea-
doras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de An-
drade/PL, e dos Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota.
Os Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB e Eunice Maria Mendes/PSB apresen-
taram o projeto de decreto legislativo n. 42/2022, que “Conce-
de o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora
Maria Aparecida Rodrigues da Silva.” V- LEITURA DE PARECE-
RES- Os presidentes das comissões permanentes a seguir relaci-
onadas encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos
projetos em tramitação, conforme disposto no art. 90 do Regi-
mento Interno. A Comissão Permanente de Legislação e Justi-
ça emitiu pareceres pela aprovação dos projetos: a) de lei n.
75/2022 (autoriza celebração de termo associativo com a As-
sociação do Circuito Turístico Rota do Triângulo); b) de lei n.
76/2022 (referenda convênio de saída n. 1261001016/2022/SEE-
Secretaria de Estado da Educação); c) de decreto legislativo
n.s 37/2022, 38/2022 e 39/2022, homenageando Érico Trebes-
chi, Edson Antônio Trebeschi e Sérgio Roger Arrais Torres; no últi-
mo projeto de decreto legislativo citado, o Vereador Renato
de Almeida/PSC assinou em substituição ao Vereador Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos (proponente). A Comissão Per-
manente de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela apro-
vação dos projetos de lei n.s 75/2022 e 76/2022. A Comissão
Permanente de Esporte, Lazer e Turismo emitiu parecer pela
aprovação do projeto de lei n. 75/2022. A Comissão Especial,
composta pela Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/
PL - presidente, e pelos Vereadores Waltemir Rodrigues Neves/
Patriota – vice-presidente e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli-
dariedade - membro, emitiu pareceres pela aprovação dos
projetos de decreto legislativo n.s 37/2022, 38/2022 e 39/2022.
VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscritos os Verea-
dores Wilian Marques Postigo/PL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/
Republicanos, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL, sendo que os presentes dispensaram o uso da
palavra. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Co-
elho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na pauta
desta sessão ordinária os projetos a seguir relacionados; ante-
cedendo cada votação, foi anunciada a discussão da maté-
ria. Em votação o projeto de decreto legislativo n. 36/2022, de
autoria dos Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Eunice
Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL e Wilian Mar-
ques Postigo/PL, foram aprovados por quinze votos: a) parece-
res da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Co-
missão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 36/2022 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógi-
co, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente
da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo n. 1.204, de
17 de maio de 2022, que “Concede o Diploma de Honra ao

Mérito ao Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Assun-
ção”; no parecer da Comissão Permanente de Redação, as
Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e Débora de Sou-
sa Dau/PSC assinaram respectivamente em substituição aos
Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (proponente) e Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL (ausente). Em votação a proposta
de Emenda à Lei Orgânica do Município n. 99/2022, em pri-
meiro turno, de autoria das Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulli-
ano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/
PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/
PSL e Wilian Marques Postigo/PL, foram aprovados por quinze
votos: a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e
Justiça e da Comissão Especial, favoráveis à matéria; b) pro-
posta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Araguari/
MG 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”,
bem como o parecer da Comissão Permanente de Redação,
contendo a íntegra do texto final. No parecer da Comissão
Permanente de Redação, os Vereadores Clayton Francisco
Brazão/PSC, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos e Wellington
Resende da Silva/PL, assinaram respectivamente em substitui-
ção aos Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Sebastião Joaquim
Vieira/PSL ((proponentes). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA
DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por quinze
votos, a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada no dia
dez de maio de dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por quinze votos:
a)  requerimentos  n.s  1.830,  1.831,  1.832,  1.833,  1.834,  1.835,
1.836, 1.837, 1.838, 1.839, 1.840, 1.841, 1.842, 1.843, 1.844, 1.845,
1.846, 1.847, 1.848, 1.849, 1.850, 1.851, 1.852, 1.853, 1.854, 1.855,
1.856, 1.857, 1.858, 1.859, 1.860, 1.861, 1.862, 1.863, 1.864, 1.865,
1.866, 1.867, 1.868, 1.869, 1.870, 1.871, 1.872, 1.873, 1.874, 1.875,
1.876, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.881, 1.882, 1.883, 1.884, 1.885,
1.886, 1.887, 1.888, 1.889, 1.890, 1.891, 1.892, 1.893, 1.894, 1.895,
1.896, 1.897, 1.898, 1.899, 1.900, 1.901, 1.902, 1.903, 1.904, 1.905,
1.906, 1.907, 1.908, 1.909, 1.910, 1.911, 1.912, 1.913, 1.914, 1.915,
1.916, 1.917, 1.918, 1.919, 1.920, 1.921, 1.922, 1.923, 1.924, 1.925,
1.926, 1.927, 1.928, 1.929, 1.930, 1.931, 1.932, 1.933, 1.934, 1.935,
1.936, 1.937, 1.938, 1.939, 1.940, 1.941, 1.942/2022; b) moções de
aplauso n.s 086, 088, 089, 090, 091, 092, 093/2022; c) moção de
repúdio n. 87/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Fi-
caram para a ordem do dia da próxima sessão ordinária os
projetos de decreto legislativo n.s 37/2022, 38/2022 e 39/2022.
Antes da chamada final, foi respeitado um minuto de silêncio
em homenagem póstuma ao médico-veterinário Matheus Ba-
tista Pereira, e a servidora pública municipal Rosália Resende
de Souza Santana, falecidos recentemente. XII- CHAMADA FI-
NAL- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sou-
sa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/
PL; ausente na sessão o Vereador Sebastião Joaquim Vieira/
PSL. O presidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos agradeceu a presença de todos, convocou os verea-
dores para a próxima sessão ordinária da Câmara, a realizar-se
às oito horas do dia vinte e quatro de maio do corrente ano; e,
às doze horas e cinco minutos, declarou encerrada a sessão.
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 17
de maio de 2022. Ata aprovada sem restrições, por quinze vo-
tos. Sala das sessões, em 24 de maio de 2022.  Vereador Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-presidente; Vere-
ador Sebastião Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.
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