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ATO DA MESA DIRETORA 002/2022

“Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal
de Araguari, enquanto está sendo promovida a troca da ins-
talação elétrica do bloco dos gabinetes dos senhores Verea-
dores e dá outras providências.” 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araguari, Esta-
do de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são pró-
prias, e

CONSIDERANDO que a Portaria nº GAB 009/2022, discipli-
nou o funcionamento da Câmara Municipal na semana em
que seria realizada a troca da instalação do bloco dos Verea-
dores;

CONSIDERANDO que o prazo estimado na referida por-
taria foi insuficiente para conclusão dos trabalhos;

CONSIDERANDO ainda que a Câmara Municipal não
dispõe de condições legais para permanecer funcionando de
forma precária:
RESOLVE

Art. 1º. Com exceção dos gabinetes que se encontram
sem energia em razão da troca da instalação elétrica, a Câ-
mara Municipal retornará a seu funcionamento normal a partir
desta data, dia 13 de junho de 2022.

Art. 2º. Os Vereadores, titulares dos gabinetes que perma-
necem sem energia, poderão convocar o retorno dos servido-
res que ali estão lotados, para ocuparem ambientes alternati-
vos;

Art. 3º. Os servidores dos gabinetes que forem se normali-
zando deverão retornar ao trabalho, independente de qual-
quer aviso ou notificação. 

Art. 4 - O presente Ato da Mesa Diretora entra em vigor
na data da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico da Câ-
mara Municipal. 

Câmara Municipal de Araguari - MG, em 13 de junho de
2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Rodrigo Costa Ferreira
Vice-presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

Débora de Sousa Dau
Segunda-Secretária

_____________________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
GUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA VINTE E
DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câmara Mu-
nicipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinari-
amente no dia vinte e dois de fevereiro 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, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos, solicitou ao primeiro-secretário que fizesse
a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC,
a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presidente, Pau-
lo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota - vice-
presidente,  Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário, Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian
Marques Postigo/PL. Então o presidente, invocando a prote-
ção de Deus e em nome do povo araguarino, declarou aber-
ta a sessão e solicitou ao primeiro-secretário que fizesse a leitu-
ra 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 quinze de feve-
reiro de dois mil e vinte e dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊN-
CIAS RECEBIDAS- Inicialmente, o presidente comunicou ao ple-
nário que os Decretos Legislativos n.s 1.168, 1.169, 1.170, 1.171 e
1.172, de 15 de fevereiro de 2022, foram publicados na edição
n. 389 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal. Re-
gistrou também, o cancelamento da sessão extraordinária
convocada para o dia dezoito de fevereiro, mediante comu-
nicado publicado na edição n. 388 do citado órgão oficial,
considerando que a matéria em pauta seria alterada por
mensagem do Poder Executivo, fato concretizado na presen-
te data. Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 130,
136, 142, 152, 171, 177, 181/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 3.957, 4.070, 3.956, 3.869, 3.959, 3.866, 3.960/2021, da Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 3.342, 187/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 4.286, 3.965/2021, do Verea-
dor Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade; c) n.s 156, 159, 167,
168,  169,  178,  204/2022,  em resposta aos requerimentos n.s
3.976, 4.082, 3.979, 3.264, 3.968, 4.267, 4.269/2021, do Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC; d) n. 128/2022, em resposta ao
requerimento n. 3.882/2021, da Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC;  e)  n.  211/2021,  em resposta ao requerimento n.
3.370/2021, da Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL;
f) n.s 121, 137, 158, 166, 173, 175, 188/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 3.738, 3.816, 3.997, 4.197, 4.189, 4.196, 3.553 /
2021, da Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB; g) n.s 145, 148,
157/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  3.834,  4.014,
3.906/2021, do Vereador Paulo César Pereira/Democratas; h)
n. 129/2022, em resposta ao requerimento n. 4.015/2021, do
Vereador Renato de Almeida/PSC; i) n.s 147, 165/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 3.850, 4.144/2021, do Vereador Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; j) n.s 119, 135, 140,
146, 150, 161, 164, 179, 180, 186, 206, 207, 208, 209/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 3.930, 4.036, 4.151, 4.148, 4.041,
4.048, 4.146, 4.147, 4.228, 4.154, 4.230, 4.229, 4.219, 4.215/2021,
do Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL; k) n.s 172, 190/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 4.161, 3.519/2021, do Verea-
dor Wilian Marques Postigo/PL; l) n.s 138, 139, 141, 151, 162, 163,
176,  185,  189,  210/2022,  em resposta aos requerimentos n.s
4.179,  4.150,  4.208,  3.903,  4.081,  4.128,  3.905,  4.046,  4.111,
4.153/2021, subscritos por diversos vereadores; m) n. 264/2022,
encaminhando mensagem substitutiva ao projeto de lei  n.
15/2022, que ““Dá nova redação aos incisos I, II, III e IV do art.
102 da Lei Complementar nº 041, de 30 de junho de 2006, que
Dispõe sobre a Estrutura do Plano de Empregos Públicos e Car-
reiras da Administração Direta do Município de Araguari, esta-
belece, normas de enquadramento, e institui novo quadro de
salários e vencimentos, dando outras providências.” IV- APRE-
SENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores
a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio dos re-
querimentos: 1) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 628/2022- que
seja realizada busca ativa de crianças, entre cinco e onze
anos, para a vacinação contra a Covid-19 dentro dos Centros
Educacionais Municipais - CEMs e dos Centros Municipais de
Educação Infantil - CMEI, mediante agendamento, objetivan-
do  intensificar  imunização  do  público  infantil,  continuando
com o atendimento nas unidades de saúde, contando com o
apoio de técnicos em saúde; b) n. 629/2022- encaminhando
para análise, anteprojeto de lei instituindo no Município a cozi-
nha comunitária; c) n. 630/2022- encaminhando para análise,
anteprojeto de lei assegurando matrícula no mesmo Centro
Educacional Municipal para crianças e adolescentes em ida-
de escolar que pertençam ao mesmo núcleo escolar; d) n.
633/2022- que sejam realizadas a divulgação do Auxílio Brasil e
a busca ativa para localizar famílias que ainda não estariam
cadastradas e com direito ao benefício do governo federal,
podendo procurar o Centro de Referência da Assistência Soci-
al – CRAS mais próximo da residência para garantir o acesso
aos serviços e benefícios públicos; e) n. 634/2022- que interce-
da junto ao governo federal, visando obter investimentos para
as modalidades esportivas de handebol e boxe no Município,
por meio da Secretaria Especial do Esporte que assessora o Mi-
nistério da Cidadania na supervisão e coordenação da políti-

ca nacional de desenvolvimento da prática esportiva; f) n.
635/2022- notificação dos proprietários para que determinem
a limpeza dos terrenos baldios e construção de calçada, pois
muitos pedestres têm que passar pela rua por não ter condi-
ções de utilizar o passeio público; g) n. 636/2022- que seja reali-
zado estudo para rever o trânsito em Araguari; implantação
de medidas para possibilitar melhor tráfego nas vias e a segu-
rança dos transeuntes, ressaltando que muitas vias não com-
portam estacionamento em ambos os lados e mão dupla, de-
vido ao aumento do número de veículo e dos buracos; h) n.
637/2022- instalação de brinquedos adaptados nos polos es-
portivos do Município, para garantir o lazer às crianças com
deficiência; implantação do Núcleo de Desporto para Crian-
ças  com  TEA  -  Transtorno  do  Espectro  do  Autismo;  i)  n.
638/2022- que estude a possibilidade de implantar mão única
na Rua Dezenove de Outubro (Bairro Santa Terezinha), por ser
intenso fluxo de veículos; j) n. 639/2022- que a coleta de lixo
seja realizada cinco vezes por semana; tendo aumentado o
número de habitantes, os resíduos estariam ficando jogados
nas ruas, ocasionando mau cheiro e entupindo das bocas de
lobo (bueiros); k) n. 640/2022- que seja disponibilizado link no
site da Prefeitura Municipal para ajudar quem necessita solici-
tar a troca de lâmpada queimada em via pública, com cam-
po para preenchimento do nome da rua, ponto de referência
e um contato, reduzindo o prazo para atendimento do pedi-
do; l) n. 641/2022- que interceda junto aos órgãos competen-
tes (Ministério Público Federal, dentre outros), para verificar a le-
galidade da construção de muro de arrimo em residências do
Loteamento Portal dos Ipês II, necessário devido à ausência de
apoio lateral e nos níveis nos dois lados, obra que seria de res-
ponsabilidade das construtoras, antes da entrega das unida-
des habitacionais, sendo que muitos moradores não dispõem
de condições para arcar com as despesas da construção; 2)
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota: n. 642/2022- que interceda junto ao
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Mi-
nas Gerais – DER/MG, para que seja intensificada a sinalização
na Rodovia MG-414, de acesso ao Residencial Nova Jerusa-
lém, sentido Distrito de Amanhece, visto que o trânsito estaria
confuso  no  setor;  3)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.
643/2022- realização de estudo para implantar melhorias e se-
gurança no trânsito na entrada e saída das escolas;  b) n.
645/2022- realização de reparos para conter os vazamentos
de  água  na  Rua  Florestina  (Bairro  Santa  Terezinha);  c)  n.
646/2022- instalação de postes de iluminação pública próximo
ao número 760 da Rua Anhanguera (Bairro Santiago); d) n.
647/2022- realização de manutenção na rede de telefonia dos
Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e dos Centros
Educacionais Municipais – CEMs; e) n. 649/2022- que seja cria-
do um posto de atendimento veterinário municipal, de manei-
ra acessível à população que necessita de assistência para
seus animais; f) n. 650/2022- recuperação das portas da Unida-
de Básica de Saúde da Família – UBSF Chancia; 4) Eunice Ma-
ria Mendes/PSB,  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:  n.  644/2022-
abertura de processo licitatório para possibilitar a realização de
operação tapa-buracos, considerando que muitas pessoas in-
gressam na Justiça contra o Município, pois as condições das
vias estariam causando danos aos veículos; 5) Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos: a) n. 651/2022- execução de
manutenção na iluminação pública na Rua das Palmas (Bairro
Gutierrez), pois as péssimas condições geram insegurança; b)
n. 652/2022- execução do serviço de pintura estratigráfica e
instalação de placas de sinalização e de identificação do
nome das ruas no Residencial Bela Suíça; 6) Paulo César Perei-
ra/DEM: a) n. 653/2022- que sejam promovidos cursos e treina-
mentos para capacitação dos motoristas de táxi, de aplicativo
e mototaxistas, para maior segurança no trânsito com uma di-
reção defensiva e exploração das belezas naturais e do patri-
mônio histórico, gerando maior rentabilidade; b) n. 654/2022-
que seja efetuada inspeção para verificar o estado das árvo-
res existentes na esquina da Avenida Minas Gerais com a Rua
Padre Anchieta, na Praça Dom Almir Marques Ferreira, na Pra-
ça Prefeito Elmiro Barbosa e na Praça São Vicente, e adotadas
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as devidas medidas para evitar acidentes; c) n. 656/2022- im-
plantação de um Centro de Informações Turísticas – CITS na
Praça Gaioso Neves, Palácio dos Ferroviários, disponibilizando
para o atendimento pessoas qualificadas e com conhecimen-
to do patrimônio turístico de Araguari, informando sobre even-
tos, atrativos turísticos, infraestrutura, serviços e acessos, disponi-
bilizando guias turísticos, culturais, de compras, mapas da cida-
de, locais para visitação, turismo de negócios, de aventura, de
lazer, agronegócios, agroturismo; d) n. 657/2022- implantação
do Programa Reciclus, responsável por financiar o processo de
logística reversa, coletar e descontaminar resíduos em todo o
Brasil, que conta com pontos de coleta em Uberaba e Uber-
lândia; ressaltou o proponente, que o anteprojeto encaminha-
do por meio do requerimento n. 3.315/2021, sobre o descarte
de lâmpadas, pilhas, baterias e outros tipos de acumuladores
de energia, se legitimado como lei, permitirá o desenvolvimen-
to do citado programa; e) n. 658/2022- que seja implementa-
do o Programa Brasil Mais, em parceria com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, visando o
aperfeiçoamento  produtivo  e  gerencial,  disponibilizando
Agentes Locais de Inovação (ALI),  para acompanhamento
profissional contínuo e baseado em consultorias, melhorando o
fluxo de vendas, com maior rentabilidade e retorno financeiro;
f) n. 659/2022- troca das lâmpadas na Praça Doutora Patrícia
Resende Ávila, Loteamento Residencial Cidade Nova (Bairro
Ouro Verde); 7) Clayton Francisco Brazão/PSC, Paulo César Pe-
reira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: n. 655/2022- que se-
jam adotadas medidas a fim de garantir a qualidade do servi-
ço de transporte disponibilizado pela Secretaria Municipal de
Educação, principalmente com as vans municipais, com o pa-
gamento de gratificação, bonificação, motorista do mês, in-
centivando maior cuidado com o patrimônio público, diminu-
indo os gastos com manutenção e evitando acidentes; 8) Re-
nato de Almeida/PSC: a) n. 660/2022- construção de passarela
para pedestre nas margens da Avenida Marechal Rondon,
próximo ao radar na entrada do Bairro Vieno, diminuindo o
elevado risco de acidentes na região; b) n. 661/2022- regulari-
zação e manutenção da estrada rural da Macaúba, logra-
douro Palmito; c) n. 662/2022- manutenção da iluminação pú-
blica em frente ao número 370 da Rua Orlando Luiz Clemente
(Bairro Independência); d) n. 663/2022- execução do serviço
de pintura estratigráfica e sinalização adequada em frente ao
número 329 da Rua Otacílio Pinto de Oliveira (Bairro Novo Hori-
zonte) - Igreja Comunidade Evangélica Missionária Cristo Vive;
e) n. 664/2022- supressão da árvore existente em frente ao nú-
mero 3.160 da Avenida Minas Gerais, em avançado estado
de deterioração, colocando em risco as pessoas que transi-
tam pelo setor; f) n. 665/2022- manutenção na pavimentação
asfáltica da Rua Ponte Terra, próximo ao cruzamento com a
Rua Anhanguera (Bairro Santiago), sendo necessário o reca-
peamento total; g) n. 666/2022- manutenção asfáltica – ope-
ração tapa-buracos na Rua Vereador Alaor Alves de Melo
(Centro),  nas  imediações  do  ginásio  poliesportivo;  h)  n.
667/2022- contratação de médicos neurologistas para a rede
municipal de saúde, pois os pacientes aguardam por consulta,
há mais de um ano; 9) Eunice Maria Mendes/PSB, Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota: n. 668/2022- notificação dos proprietários
para que determinem a limpeza de três terrenos localizados
em frente ao número 280 da Avenida Orlando César Vieira
(Bairro São Sebastião), utilizados para o descarte de lixo e es-
conderijo de delinquentes e andarilhos; 10) Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota: a) n. 669/2022- que sejam concluídas as obras ini-
ciadas pela Superintendência de Água e Esgoto - SAE em
frente ao número 603-A da Avenida Senador Melo Viana (Bair-
ro Goiás), pois duas valetas permanecem abertas há mais de
um  mês,  impossibilitando  a  pavimentação  asfáltica;  b)  n.
672/2022- construção de um memorial na Praça Padre Eduar-
do Jordi (em frente o Cemitério Bom Jesus) e criação de um
memorial digital no site oficial da Prefeitura Municipal de Ara-
guari,  contendo o nome dos araguarinos que perderam a
vida em decorrência da Covid-19, lembrando que, por meio
da Lei Municipal n. 6.505, de 18 de janeiro de 2022, foi instituído
o Dia Municipal em Homenagem e Memória aos falecidos Víti-

mas da Covid-19, a ser comemorado em vinte e cinco de
abril;  c) n.  673/2022- implantação de mão única nas Ruas
Magnólia Cardoso de Oliveira,  Constâncio Pereira Barbosa,
Pastor Realino Vieira Guimarães e Professor Antônio Leite Bar-
bosa (Bairro Goiás), por serem vias estreitas e com intenso trá-
fego de veículos; 11) Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 670/2022- ins-
talação de lâmpadas de LED na Rua Helena Calixto Vieira
(Bairro  Independência),  especialmente  nas  imediações  do
Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Zoroastro Morei-
ra; b) n. 671/2022- construção de passarela elevada em frente
ao Centro Municipal de Educação Infantil  - CMEI Zoroastro
Moreira, diminuindo o risco de acidentes; 12) Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n. 674/2022- que sejam angari-
ados recursos junto aos órgãos estaduais e federais, a fim de
executar o projeto do Parque Municipal do Desamparo, doa-
do em dois mil e cinco pelo Consórcio Capim Branco Energia,
mas não desenvolvido até o momento; b) n. 676/2022- notifi-
cação dos devedores da Fazenda Pública antes do encami-
nhamento para o Cartório de Protesto,  conforme previsão
constante na Lei de Defesa do Consumidor; salientou o propo-
nente, que a forma de atuação da Prefeitura estaria gerando
desconforto e onerando o contribuinte com as taxas cartoriais;
c) n. 677/2022- instalação de iluminação no trevo de acesso
aos Bairros  Vieno,  São Sebastião e Residencial  da Pizolato
Construtora, por ser intensa a circulação de veículos, pedestres
e ciclistas; d) n. 679/2022- perfuração de poço artesiano no
Cemitério Park, a fim de melhorar o abastecimento de água;
instalação de sirene no local para alertar os visitantes sobre o
fechamento; e) n. 680/2022- informações sobre a implantação
de Distrito Industrial no Bairro Novo Horizonte, relacionando as
empresas beneficiadas e se existe programação de constru-
ção da infraestrutura; 13) Paulo César Pereira/DEM, Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: n. 675/2022- que estude a
possibilidade de melhorar as instalações no Departamento de
Tributação, favorecendo as condições de trabalho e de aten-
dimento ao contribuinte; informatização e aumento do núme-
ro de servidores no setor; 14) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebas-
tião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade: n. 678/2022- construção
de mais uma passarela (com calçamento) sobre o viaduto da
linha férrea na saída para o Distrito de Amanhece, consideran-
do o aumento da população nos Bairros Vieno, São Sebastião
e a implantação de novos empreendimentos imobiliários; 15)
Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 683/2022- recapeamento
asfáltico da Avenida Calimério Pereira de Ávila, pois o intenso
trânsito das carretas teria danificado o asfalto, podendo ocor-
rer acidentes; b) n. 684/2022- cumprimento do vigente contra-
to de distribuição de pão e leite para os servidores municipais,
reiterando pedido formulado em setembro do ano anterior; c)
n. 685/2022- informações sobre o cálculo para pagamento
das horas extras, que estaria sendo efetuado em cima da re-
muneração dos servidores celetistas, e sobre o salário-base dos
servidores estatutários; d) n. 687/2022- que seja efetuado no dia
vinte e oito de fevereiro do corrente ano, o pagamento dos
servidores públicos municipais; 16) Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: n. 686/2022- encaminha-
mento de projeto de lei à Câmara, equiparando o salário dos
motoristas e dos operadores de máquinas da Prefeitura Muni-
cipal ao salário dos motoristas da Superintendência de Água e
Esgoto; 17) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL: n. 688/2022- pagamento do piso salarial dos agentes de
endemias e dos agentes de saúde, com o aumento concedi-
do a partir de janeiro do corrente ano; 18) Eunice Maria Men-
des/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Sebastião Joaquim Vieira/
PSL: n. 689/2022- pagamento do piso salarial dos professores da
educação básica, com o reajuste de trinta e três vírgula vinte e
quatro por cento, que deveria ter sido efetuado em janeiro do
corrente  ano;  19)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
691/2022- aplicação de massa asfáltica na Rua Avaré esquina
com a Rua Paissandú, devido a quantidade de poeira no se-
tor; b) n. 694/2022- aquisição de parte do terreno de proprie-
dade do senhor Eduardo Lopes, para possibilitar a interligação
da Avenida Jardim Botânico (Bairro Gutierrez) a Rua Antônio

Mordente Filho (Bairro Milenium); c) n. 695/2022- recapeamen-
to da Rua Amélia Brandão de Morais (Bairro Santa Helena); d)
n. 696/2022- instalação de redutor de velocidade na Rua dos
Buritis, no final do viaduto do Bairro São Sebastião, consideran-
do o elevado índice de acidentes em virtude da alta veloci-
dade dos veículos; e) n. 698/2022- designação de um médico
oftalmologista para atender na Policlínica Doutor Oabi Ge-
brim; 20) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereir20/DEM,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL: n. 692/2022- desig-
nação de mais médicos para a Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, objetivando diminuir o tempo de espera pelo
atendimento; 21) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice
Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota: n. 693/2022- construção de novos Centros
Municipais de EducaçãoInfantil - CMEIs, em decorrência da
grande demanda; 22) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wili-
an Marques Postigo/PL: a) n. 697/2022- estender a linha de ôni-
bus do transporte coletivo para o Distrito de Piracaíba até a
comunidade do Porto Barreiro; 23) Wilian Marques Postigo/PL:
a) n. 700/2022- extensão da rede de esgoto na Rua Vitória Ré-
gia (Bairro Vieno); b) n. 701/2022- extensão da rede elétrica na
Avenida Paraná (Bairro Goiás parte alta); c) n. 704/2022- insta-
lação de lâmpadas de LED no Loteamento Jardim das Flores,
no Distrito de Amanhece; 24) Eunice Maria Mendes/PSB, Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 702/2022- execução do serviço de
pintura estratigráfica sinalizando a porta das escolas, em de-
corrência do retorno das aulas presenciais; b) n. 703/2022- ins-
talação de um posto para atendimento à saúde na Comuni-
dade do Alto São João, pelo menos duas vezes por semana,
com especialista em saúde bucal e clínico geral; 25) Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Euni-
ce Maria Mendes/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: n. 705/2022- enca-
minhando para análise, anteprojeto de lei dispondo sobre in-
frações administrativas por atos de racismo nos complexos es-
portivos e culturais, centros de eventos e ginásios poliesportivos
no  Município;  26)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  a)  n.
707/2022- que a marcação de consultas nas unidades de saú-
de seja de forma escalonada e não em apenas um dia da se-
mana, como estaria ocorrendo, causando a aglomeração de
pessoas na porta das unidades; b) n. 708/2022- contratação
imediata dos cuidadores escolares especializados em Atendi-
mento Educacional Especializado – AEE, para dar assistência à
criança ou jovem com deficiência; c) n. 709/2022- instalação
de placas identificando o nome dos logradouros no Residenci-
al Solar Park Bela Vista; d) n. 710/2022- execução do serviço de
pintura estratigráfica para demarcação de estacionamento
em frente ao número 1.917 da Avenida Coronel Theodolino
Pereira de Araújo - Madeireira Araguari, e em frente ao núme-
ro 764 da Rua Marciano Santos - Farmácia Municipal; e) n.
711/2022- reforma, ampliação ou até mesmo transferência do
Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Nossa Senhora
da Penha, para um lugar mais amplo, considerando o grande
número de crianças matriculadas; f) n. 713/2022- realização de
estudo para implantação de sistema de captação e escoa-
mento da água da chuva na Rua Caiapó, Bairro dos Bosques;
g) n. 714/2022- realização de estudo com o objetivo de efetuar
a poda ou corte de árvores que apresentam risco iminente de
queda, com replantio nos locais onde forem cortadas; 27) Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
712/2022- efetiva realização de rondas policiais na porta das
escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs,
nos horários de entrada e saída dos alunos; 28) Clayton Francis-
co Brazão/PSC: a) n. 715/2022- convidando para fazer uso da
tribuna livre a secretária municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Karla Carvalho Fernandes Curti, a fim de pres-
tar esclarecimentos sobre os camelódromos; b) n. 717/2022-
instalação de placas identificando o nome das ruas no Bairro
dos Bosques, no Loteamento Jardim Milani, nos Distritos de Pira-
caíba e de Amanhece; c) n. 718/2022- pintura de faixas ama-
relas e instalação de placas de sinalização do transporte esco-
lar na porta das escolas; d) n. 721/2022- arborização, pintura
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do meio-fio e execução do serviço de pintura estratigráfica na
Avenida Nossa Senhora da Penha; e) n. 722/2022- instalação
de redutores de velocidade nas proximidades do número 911
da Avenida Porto Alegre, na Rua Olímpio Pio Teixeira (Bairro
Novo Horizonte) e na Rua Padre Nicácio (entre a Ruas Vinte e
Oito de Agosto e Iturama); f) n. 723/2022- designação de um
professor de xadrez para atuar nas escolas municipais; g) n.
724/2022- retirada do muro que impede o segmento da Aveni-
da Nossa Senhora da Penha, no Bairro Novo Horizonte; retirada
do entulho e limpeza no bolsão existente no Bairro Novo Hori-
zonte, inclusive no Loteamento Residencial Jardim Canaã; 29)
Clayton Francisco Brazão/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB, Wal-
temir  Rodrigues Neves/Patriota:  n.  719/2022-  construção de
uma Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF na região
central da cidade; 30) Clayton Francisco Brazão/PSC, Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.
720/2022- instalação de cabines modernas nos pontos de ôni-
bus do transporte coletivo, em substituição as estruturas de
madeira na Rua Orlando César Vieira (Bairro Goiás parte alta)
e de cimento na Rua dos Jequitibás (Bairro São Sebastião), na
Rua Calimério Borges (Bairro Novo Horizonte) e na Rua Joa-
quim Barbosa (Bairro Amorim); b) n. 725/2022- celebração de
convênios com postos de gasolina, possibilitando que os moto-
ristas de vans (vanzeiros), que prestam serviço ao Município,
abasteçam os veículos; 31) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n.
726/2022- permissão de estacionamento somente de um lado
da Rua Coronel José Ferreira Alves (trecho entre o número 425
e a Avenida Minas Gerais), com pintura de faixa amarela e ins-
talação de placas de sinalização; que interceda junto a Polí-
cia Militar, buscando apoio durante os horários de saída dos
alunos da Escola Estadual Isolina França Soares Torres, realizan-
do blitz educativa e informativa, orientando os motoristas de
vans e pais sobre o trânsito no local; b) n. 727/2022- transferên-
cia do Curral Municipal para a Granja Mauá, efetuando as
adequações necessárias para o manejo dos animais de gran-
de porte, ou construção de uma baia para tratamento dos
animais que chegam completamente debilitados; destacou a
proponente, que no ano anterior foram cinco arrombamentos
no Curral Municipal, com roubo de animais, mas que a falta
de estrutura adequada para tratamento também provocou a
perda de animais; c) n. 729/2022- encaminhando para análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a proibição de animais de
médio e grande porte soltos em vias públicas da cidade e es-
tabelece sanções administrativas e pecuniárias, sendo reverti-
das ao Fundo Municipal de Proteção Animal, com a finalidade
de coibir maus-tratos, abandonos e erradicar zoonoses; d) n.
730/2022- instalação de lâmpadas de LED na Rua dos Carpin-
teiros e na Rua dos Carteiros, localizadas no Loteamento Resi-
dencial Monte Moriá II; e) n. 731/2022- concessão às famílias
de baixa renda, de isenção da Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública; 32) Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice
Maria Mendes/PSB: n. 728/2022- implantação de travessias ele-
vadas de pedestres em frente à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, sendo na Avenida Joaquim Aníbal e
na Praça do Rosário (Bairro Rosário), com a instalação de pla-
cas sinalizando “atenção, área escolar”, “diminua a velocida-
de”, “devagar, trânsito de pedestres”; 33) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL: a) n. 732/2022- implantação de rampa de
acessibilidade no imóvel onde funcionam a Secretaria Munici-
pal de Planejamento e o Centro Integrado de Atendimento
ao Cidadão - CIAC, que oferece serviços de diversos órgãos,
como SINE, PROCON, Receita Federal, IBGE, Junta Militar e JU-
CEMG; b) n. 733/2022- celebração de parceria buscando dar
apoio ao Parque Estadual do Pau Furado, criado pelo Estado
de Minas Gerais, em janeiro de dois mil e sete, para proteção
da fauna, flora, nascentes dos rios e córregos regionais, favore-
cendo o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicos,
educativos e recreativos, com a preservação integral do patri-
mônio natural; informou a proponente, que o projeto estaria
paralisado devido à falta de recursos humanos; sugeriu a ces-
são de servidores e a celebração de instrumentos de coope-
ração para execução de serviços por parte das próprias pre-
feituras (Araguari e Uberlândia), com a conservação das estra-

das rurais, contribuindo para a melhoria da gestão da unidade
e o  aumento  da arrecadação  do  ICMS Ecológico;  c)  n.
735/2022- reparo imediato na rede de esgoto próximo ao nú-
mero 523 da Rua Diolino Américo da Silva (Bairro Vieno), que
apresenta um buraco no asfalto e o vazamento de dejetos a
céu aberto; d) n. 736/2022- execução de obras de infraestrutu-
ra e pavimentação asfáltica na Rua Canjeranas (Bairro São
Sebastião), conforme compromisso firmado com os moradores
durante o período eleitoral; reiterando pedido constante do
requerimento n. 1.699/2021. A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB apresentou os requerimentos: a) n. 631/2022, solicitan-
do a diretoria da Superintendência Regional de Ensino em
Uberlândia - setor de Inspeção Escolar, que verifique a situa-
ção dos alunos que não conseguiram matricular na rede esta-
dual de ensino (às vezes por residirem distantes da escola com
vaga), estabelecendo preferência de matrícula em unidade
perto da residência, principalmente aos irmãos que frequen-
tem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica;
b) n. 632/2022, solicitando a Sétima Promotoria de Justiça, com
atuação em Execução Penal e Crianças e Adolescentes, que
verifique junto aos órgãos competentes a situação narrada no
requerimento anterior. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB
e o Vereador  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB  solicitaram ao
Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Minas
Gerais (requerimento n. 648/2022), reforço nas rondas policiais
no Viaduto Maria de Fátima Carneiro Pereira – Neguinha, de
acesso ao Bairro São Sebastião, em decorrência de várias ten-
tativas  de furto.  O Vereador  Sebastião Joaquim Vieira/PSL
apresentou os requerimentos: a) n.s 681/2022 e 682/2022, solici-
tando o envio de ofícios de pêsames às famílias de Damiana
da Silva e de Hamilton Batista Santos; b) n. 690/2022, solicitando
ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, que informe o motivo
de não disponibilizar atendimento no setor de ortopedia, ape-
sar da existência de dois contratos vigentes; mencionou o pro-
ponente, que pacientes com fraturas e atendidos na Unidade
de Pronto Atendimento – UPA estariam sendo encaminhados
para casa e não para atendimento na Santa Casa de Miseri-
córdia. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL, por meio do
ofício n. 43/2022- Gabinete, solicitou ao presidente da Câmara
a convocação de sessão extraordinária para a apreciação
da mensagem substitutiva ao projeto de lei n. 15/2022. Os Ve-
readores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, solicitaram o envio de
ofício de pêsames (requerimento n. 699/2022) à família de Ro-
berto Vieira Dias. As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB e Eunice Maria Mendes/PSB solicitaram a Empresa Brasileira
de  Correios  e  Telégrafos  em  Araguari  (requerimento  n.
706/2022), informações sobre a não entrega de correspondên-
cias no Residencial Solar Park Bela Vista; que sejam adotadas
medidas para a implantação do serviço, com urgência. O Ve-
reador Clayton Francisco Brazão/PSC solicitou ao deputado
estadual Raul José de Belém (requerimento n. 716/2022), que
interceda junto a Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG, para que sejam adotadas medidas com relação às
quedas de energia do Loteamento Jardim Milani. A Vereado-
ra Denise Cristina Lima de Andrade/PL solicitou ao deputado
estadual Raul José de Belém (requerimento n. 734/2022), que
interceda junto ao governo do Estado de Minas Gerais, visan-
do a recomposição da equipe do Parque Estadual do Pau Fu-
rado, especialmente em relação à falta de monitores ambien-
tais, vigias patrimoniais, agentes de serviço e auxiliares de lim-
peza; o quadro incompleto extaria trazendo prejuízos para as
atividades de planejamento e dificuldades para a gestão de
visitação pública e conservação do patrimônio público. A Ve-
readora Eunice Maria Mendes/PSB, os Vereadores Sebastião
Joaquim Vieira/PSL e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
moção (n. 12/2022) de aplauso ao secretário municipal do Tra-
balho e Ação Social, Paulo Apóstolo da Silva, e equipe, por
dar continuidade e fomentar o Programa Família Acolhedora,
implantando por meio da Lei n. 6.215, de 2 de outubro de
2019, dirigido a crianças e adolescentes afastadas das famílias
de origem por medida de proteção, propondo a redução da
violação dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e

reincidências, assegurando à garantia de direitos e proporcio-
nando o retorno ao convívio familiar. As Vereadoras Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereado-
res Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Wilian Marques Postigo/PL,
apresentaram moção (n. 13/2022) de aplauso ao tenente-
coronel Vanderlan Alves Gomes, por ter assumido o comando
do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Mi-
nas Gerais. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB apresen-
tou moção (n. 14/2022) de aplauso ao deputado estadual
Raul Belém, pela apresentação de emenda parlamentar des-
tinando à Associação de Proteção dos Animais e Meio Ambi-
ente de Araguari - APROAMA, duzentos mil reais para a refor-
ma e ampliação do Canil Municipal. A Vereadora Eunice Ma-
ria Mendes/PSB, os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Sebastião  Joaquim Vieira/PSL  e  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram moção (n. 15/2022) de aplauso a José Júlio La-
fayette e equipe do Instituto Master de Ensino Presidente Antô-
nio Carlos – IMEPAC, pela realização do evento “Agito.” As Ve-
readoras Débora de Sousa Dau/PSC e Eunice Maria Mendes/
PSB, e os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Sebasti-
ão Joaquim Vieira/PSL, apresentaram as moções de aplauso:
a) n. 16/2022, ao jornalista Adriano Souza, pelo trabalho desen-
volvido na coluna “Radar” do Jornal Gazeta do Triângulo, sen-
do referência nos assuntos políticos em Araguari, pela dedica-
ção e valorização da notícia, prezando sempre pela verdade
e democracia; b) n. 17/2022, ao jornalista Lucas Thiago, pelo
trabalho dedicado e comprometido de divulgar, praticamen-
te em tempo real, os principais acontecimentos, realizando
coberturas completas de matérias dos mais variados temas. O
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB apresentou os projetos
de lei: a) n. 19/2022, que “Proíbe, no âmbito do Município de
Araguari-MG,  a instituição do “passaporte sanitário” ou de
qualquer forma de cerceamento à liberdade de ir e vir e de
frequentar estabelecimentos abertos ao público em geral, se-
jam eles públicos ou privados, baseada na adesão ou não à
Campanha de Vacinação contra a Covid-19”; b) n. 20/2022,
que “Institui o Programa de Inseminação Artificial em Bovinos
no Município de Araguari – Minas Gerais, e dá outras providên-
cias” – com apoio dos Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota, Wilian Marques Postigo/PL. A Mesa da Câmara, por unani-
midade de seus membros, apresentou os projetos: a) de lei n.
21/2022, que “Autoriza a contratação e o custeio de plano de
saúde aos servidores da Câmara Municipal de Araguari e dá
outras providências”; b) de decreto legislativo n. 16/2022, que
“Dispõe sobre a concessão, em 2022, do “Diploma de Mérito
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher”, homena-
geando as senhoras Adélia Francisca de Freitas, Alice Odete
Sousa Marques, Ana Maria de Almeida Moura, Claudice de
Fátima Faria, Cristiane Maria de Freitas, Elmira Rosa Efigênio, Éri-
ca Lemes Silva de Ávila Gonçalves, Eunice de Fátima Pereira
Machado, Evanete Peres Domingues,  Fernanda Netto Curi,
Gasparina de Fátima dos Reis, Helena Maria Arruda Costa,
Laura Elias Ferreira, Luzia Rosado de Oliveira Costa, Maria Apa-
recida Peixoto Cruz, Maria de Fátima Oliveira Pereira, Maria Or-
dália Silva de Oliveira, Mariley de Fátima Duarte Morais, Marisa
Francisco Galdeano, Marlene Alves Carrijo, Marta Ferreira Alves
Duarte, Meire Peixoto Duarte da Costa, Narla Peixoto, Neide
Casar Pimenta, Onilza Fernandes da Silva, Rita Fernandes Ne-
ves, Selma Mateus Rodovalho Siqueira. A Vereadora Denise
Cristina Lima de Andrade/PL apresentou o projeto de lei n.
22/2022, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS na Unidade de
Pronto Atendimento – UPA, nas Unidades Básicas de Saúde –
UBSs, nos hospitais públicos e privados do Município” – com
apoio da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, do Vere-
ador Clayton Francisco Brazão/PSC e da Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB apresentou o projeto de decreto legislativo n. 12/2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Se-
nhora Cíntia da Silva Fernandes.” O Vereador Clayton Francis-
co Brazão/PSC e a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apre-
sentaram os projetos de decreto legislativo: a) n. 13/2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Se-
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nhora Leide Helena Pereira Rios”; b) n. 14/2022, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Môni-
ca Belém de Menezes Rios.” O Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC apresentou o  projeto  de decreto  legislativo  n.
15/2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Ex-
celentíssima Senhora Adriana Corsino Resende Nunes.” As Ve-
readoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM e Wili-
an Marques Postigo/PL, efetuaram a retirada do projeto de re-
solução n. 2/2022, que “Altera a redação do parágrafo único
do art. 152 da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de 2021,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais.” As Vereadoras Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL e Wilian Marques Posti-
go/PL, apresentaram o projeto de resolução n. 3/2022, que
“Acrescenta parágrafo ao art. 152, da Resolução n. 99, de 17
de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
dispondo sobre o registro da autoria de proposições.” V- LEITU-
RA DE PARECERES- Os presidentes das comissões permanentes
a seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara pa-
receres aos projetos em tramitação, conforme disposto no art.
90 do Regimento Interno. A Comissão Permanente de Legisla-
ção e Justiça emitiu pareceres pela aprovação dos projetos:
a) de lei n. 226/2021 (Rua Luiz Marcolino Costa); b) de lei n.
227/2021 (Rua Jefferson Cruvinel Ferreira); c) de lei n. 14/2022
(referenda acordo de cooperação técnica celebrado com a
UFU e UFCAT); d) de lei n. 16/2022 (altera Lei n. 6.241, de 4 de
dezembro de 2019- suspensão da exigência de Licença e dos
Alvarás de Localização e Funcionamento e Sanitário; nos cita-
dos pareceres, o Vereador Paulo César Pereira/DEM assinou
em substituição ao Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos (ausente). As Comissões Permanentes de Educação e
Cultura e de Meio Ambiente emitiram pareceres pela aprova-
ção do projeto de lei n. 14/2022. A Comissão Especial, com-
posta pelos Vereadores Sebastião Joaquim Vieira/PSL - presi-
dente, Clayton Francisco Brazão/PSC – vice-presidente, e pela
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB – membro,  em
substituição ao Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos
(ausente),  emitiu parecer pela aprovação da proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município n. 97/2022 (altera parág-
rafos do art. 54, dispondo sobre o processo de votação nomi-
nal do veto). VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscri-
tos e dispensaram o uso da palavra, os Vereadores Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Clayton Francis-
co Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC,  Denise Cristina
Lima de Andrade/PL. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam
a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho 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 Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Sil-
va/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontrava-se na pauta desta ses-
são ordinária o projeto a seguir relacionado; antecedendo a
votação, foi anunciada a discussão da matéria. Em votação o
projeto de resolução n. 1/2022, de autoria da Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC e dos Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, foram aprovados
por quinze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de
Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de re-

solução n. 1/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos as-
pectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, pro-
mulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido na Reso-
lução n. 100, de 22 de fevereiro de 2022, que “Altera a reda-
ção do caput do art. 34, do § 2º do art. 35, e dos arts. 273 e 274
da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de 2021, que dispõe
sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais” (referente a eleição da Mesa da Câ-
mara para o biênio 2023/2024). No parecer da Comissão Per-
manente de Redação, a Vereadora Eunice Maria Mendes/
PSB e o Vereador Wilian Marques Postigo/PL assinaram em
substituição  aos  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos e Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (propo-
nentes). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTE-
RIOR- Foi aprovada sem restrições, por quinze votos, a ata da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia quinze de feve-
reiro de dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES- Foram aprovados por quinze votos: a) requeri-
mentos n.s 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736/2022; b) moções de aplauso n.s 12, 13, 14, 15, 16, 17/2022.
XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a or-
dem do dia da próxima sessão, extraordinária, a mensagem
modificativa enviada pelo prefeito ao projeto de lei n. 15/2022
e o projeto de decreto legislativo n. 16/2022. 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, Paulo César
Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebasti-
ão  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; au-
sente na sessão o Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos. O presidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos agradeceu a presença de todos, convocou os verea-
dores para a próxima sessão da Câmara, extraordinária, a rea-
lizar-se às nove horas do dia vinte e cinco de fevereiro do cor-
rente ano; e, às doze horas, declarou encerrada a sessão. Câ-
mara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 22 de
fevereiro de 2022. Ata aprovada sem restrições, por quinze vo-
tos. Sala das sessões, em 3 de março de 2022.  Vereador Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-presidente;  Vere-
ador Débora de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária. 
_____________________________________________________________
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA VIN-
TE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câma-
ra Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ex-
traordinariamente no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil
e vinte e dois, sexta-feira, às nove horas, em sua sede própria,
situada na Rua Coronel José Ferreira Alves, número 758, nesta
cidade. O presidente da Câmara, Vereador Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, solicitou ao primeiro-secretá-
rio que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responde-
ram a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Vereador
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  a  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos - presidente, Paulo César Pereira/DEM, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota-vice-presidente, Sebastião Alves
Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL-pri-
meiro-secretário, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Então o presi-
dente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo

araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro-
secretário que fizesse do edital de convocação e das corres-
pondências recebidas,  pois  a  ata da sessão anterior  seria
apreciada em outra oportunidade. II- EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO- “O presidente da Câmara Municipal de Araguari, Esta-
do de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, e, con-
forme disposto no art. 23, § 4º, III, da Lei Orgânica do Município,
c/c art. 107, II e § 2º, da Resolução n. 99, de 17 de dezembro
de 2021 - Regimento Interno, convoca os senhores Vereadores
para uma sessão extraordinária, a realizar-se no dia vinte e cin-
co (25) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022) – sexta-fei-
ra, às nove (9) horas, no recinto próprio deste Legislativo, para
a apreciação: 1) da mensagem substitutiva ao projeto de lei n.
15/2022, que “Dá nova redação aos incisos I, II, III e IV, do art.
102 da Lei Complementar n. 041, de 30 de junho de 2006, que
dispõe sobre a Estrutura do Plano de Empregos Públicos e Car-
reiras da Administração Direta do Município de Araguari, esta-
belece, normas de enquadramento, e institui novo quadro de
salários e vencimentos, dando outras providências”, enviada
pelo prefeito por meio do ofício n. 264/2022; 2) do projeto de
decreto legislativo n. 16/2022, que “Dispõe sobre a concessão,
em 2022, do “Diploma de Mérito em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher.” Câmara Municipal de Araguari, Esta-
do de Minas Gerais, em 22 de fevereiro de 2022.” Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos- presidente.” Referido
edital publicado na edição n. 390 do Diário Oficial Eletrônico
do Legislativo Municipal. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Município: a) n.
226/2022, em resposta ao requerimento n. 4.069/2021, de auto-
ria do Vereador Wilian Marques Postigo/PL; b) n. 252/2022, en-
caminhando o saldo bancário referente ao período de qua-
torze a dezoito de fevereiro do corrente ano; c) n. 270/2022,
encaminhando o relatório resumido da execução orçamentá-
ria referente ao sexto bimestre e o Relatório de Gestão Fiscal –
RGF referente ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e
um, para fins de agendamento da audiência pública estabe-
lecida no § 4º do art. 9º da Lei Complementar Federal n. 101,
de 4 de maio de 2000; d) n. 274/2022, encaminhando e solici-
tando urgência na apreciação do projeto de lei n. 23/2022,
que “Autoriza a alienação remunerada, por venda, mediante
licitação na modalidade de leilão,  dos bens públicos que
menciona.” IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSI-
ÇÕES- A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Verea-
dor Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Paulo  César  Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wili-
an  Marques  Postigo/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.
737/2022, com aprovação tácita por conter número regimen-
tal de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regi-
mentais para discussão e votação da mensagem substitutiva
enviada pelo prefeito ao projeto de lei n. 15/2022. A Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Vereador Clayton Francis-
co Brazão/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, Paulo César Pe-
reira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/
PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o requerimento n.
738/2022, com aprovação tácita por conter número regimen-
tal de assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regi-
mentais para discussão e votação do projeto de decreto legis-
lativo n. 16/2022. A Mesa da Câmara apresentou emenda adi-
tiva número um (1) ao projeto de decreto legislativo n. 16/2022,
acrescentando ao art. 1º e ao anexo único, as homenagea-
das Elisângela Mendes Marques, Marilúcia Souza Tomaz, Mirle-
ne Machado Maia e Tamiris Divina Clemente Urata. V- LEITURA
DE PARECERES- Os presidentes das comissões permanentes a
seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara pare-
ceres aos projetos em pauta, conforme disposto no art. 90 do
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Regimento Interno. A Comissão Permanente de Legislação e
Justiça emitiu pareceres pela aprovação da mensagem subs-
titutiva ao projeto de lei n. 15/2022 e do projeto de decreto le-
gislativo n. 16/2022- com a emenda número um (1); nos cita-
dos pareceres, o Vereador Paulo César Pereira/DEM assinou
em substituição ao Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos (ausente). A Comissão Permanente de Serviços Públi-
cos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urba-
na e Rural  emitiu parecer pela aprovação da mensagem
substitutiva ao projeto de lei n. 15/2022. A Comissão Permanen-
te de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu pare-
cer pela aprovação da mensagem substitutiva ao projeto de
lei n. 15/2022 e do projeto de decreto legislativo n. 16/2022-
com a emenda número um (1); no parecer à mensagem, o
Vereador Paulo César Pereira/DEM assinou em substituição ao
Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos (ausente); no
parecer ao projeto de decreto legislativo n. 16/2022, os Verea-
dores Waltemir Rodrigues Neves/Patriota e Sebastião Alves Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade  assinaram  respectivamente  em
substituição aos Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos (ausente) e Sebastião Joaquim Vieira/PSL (membro da
Mesa da Câmara). A Comissão Permanente de Saúde e Assis-
tência Social emitiu parecer pela aprovação da mensagem
substitutiva ao projeto de lei n. 15/2022. A Comissão Permanen-
te dos Direitos das Mulheres emitiu parecer pela aprovação do
projeto de decreto legislativo n. 16/2022 e emenda aditiva nú-
mero um (1). A Comissão Especial, composta pela Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL - presidente, e pelos Vere-
adores Waltemir Rodrigues Neves/Patriota – vice-presidente e
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade - membro, emitiu
parecer pela aprovação do projeto de decreto legislativo n.
16/2022 e emenda aditiva número um (1). VI- SEGUNDA CHA-
MADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de An-
drade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,  Wel-
lington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VII- DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontra-
vam-se na pauta desta sessão ordinária os projetos a seguir re-
lacionados; antecedendo cada votação, foi anunciada a dis-
cussão da matéria. Em votação a mensagem substitutiva ao
projeto de lei n. 15/2022, enviada pelo prefeito por meio do ofí-
cio n. 264/2022, foram aprovados por treze votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Servi-
ços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Políti-
ca Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, de Saúde e Assistência Social; b) mensagem substituti-
va ao projeto de lei n. 15/2022, enviada pelo prefeito por meio
do ofício n. 264/2022, e o parecer da Comissão 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 essa na Proposição de
Lei n. 17, de 25 de fevereiro de 2022, que “Dá nova redação
ao inciso IV do art. 102 da Lei Complementar n. 041, de 30 de
junho de 2006, que “Dispõe sobre a Estrutura do Plano de Em-
pregos Públicos e Carreiras da Administração Direta do Municí-
pio de Araguari, estabelece normas de enquadramento, insti-
tui novo quadro de salários e vencimentos, dando outras provi-
dências” (valor pago aos ocupantes dos cargos e empregos
públicos de técnico em enfermagem, auxiliar de saúde bucal,
por atendimento, a partir de duzentos e até o limite mensal de
quinhentos e quarenta atendimentos). Nos termos do art. 211,
§ 2º, II, da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de 2021- Regi-
mento Interno, o presidente declarou prejudicada a discussão
do texto original do projeto de lei n. 15/2022, em virtude da
aprovação da mensagem substitutiva. Em votação o projeto
de decreto legislativo n. 16/2022 (de autoria da Mesa da Câ-
mara), foram aprovados por treze votos: a) pareceres das Co-
missões Permanentes de Legislação e Justiça, de Finanças, Or-

çamento e Tomada de Contas, dos Direitos das Mulheres e da
Comissão Especial; b) emenda aditiva número um (1); c) pro-
jeto de decreto legislativo n. 16/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação, efetuando as necessárias  corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo que re-
ferido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi
convertido no Decreto Legislativo n. 1.173, de 25 de fevereiro
de 2022, que “Dispõe sobre a concessão, em 2022, do “Diplo-
ma de Mérito em comemoração ao Dia Internacional da Mu-
lher”, sendo as homenageadas indicadas pelos Vereadores:
Ana Lúcia Rodrigues Prado/ PSB- Érica Lemes Silva de Ávila
Gonçalves e Eunice de Fátima Pereira Machado; Cláudio Co-
elho Pereira/ Solidariedade- Mirlene Machado Maia; Débora
de Sousa Dau/ PSC- Ana Maria de Almeida Moura e Marta
Ferreira Alves Duarte; Denise Cristina Lima de Andrade / PL-
Adélia Francisca de Freitas e Maria Aparecida Peixoto Cruz; Eu-
nice Maria Mendes / PSB- Helena Maria Arruda Costa e Neide
Casar  Pimenta;  Giulliano  Sousa  Rodrigues  /  PSB-  Elisângela
Mendes Marques e Maria de Fátima Oliveira Pereira; Leonardo
Rodrigues Da Silva Neto / Republicanos- Narla Peixoto e Selma
Mateus Rodovalho Siqueira; Marcus Vinícius Duarte / Republi-
canos- Luzia Rosado de Oliveira Costa e Marisa Francisco Gal-
deano; Paulo César Pereira / DEM- Gasparina de Fátima dos
Reis e Mariley de Fátima Duarte Morais; Renato de Almeida /
PSC- Claudice de Fátima Faria e Tamiris Divina Clemente Urata;
Rodrigo Costa Ferreira / Patriota- Laura Elias Ferreira e Rita Fer-
nandes Neves; Sebastião Alves Ribeiro Júnior / Solidariedade-
Fernanda Netto Curi e Marlene Alves Carrijo; Sebastião Joa-
quim Vieira / PSL- Alice Odete Sousa Marques e Maria Ordália
Silva de Oliveira; Waltemir Rodrigues Neves / Patriota- Elmira
Rosa Efigênio e Onilza Fernandes da Silva; Wellington Resende
da Silva / PL- Cristiane Maria de Freitas e Marilúcia Souza To-
maz; Wilian Marques Postigo / PL- Evanete Peres Domingues e
Meire Peixoto Duarte da Costa. No parecer da Comissão Per-
manente de Redação ao supracitado projeto de decreto le-
gislativo, os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade e Wellington Resende da
Silva/PL, assinaram em substituição aos membros da Mesa da
Câmara, Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos - presidente, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota - vice-pre-
sidente, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - membro. VIII- ORDEM
DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia
da próxima sessão ordinária: projetos de decreto legislativo n.s
101/2021, 102/2021, 103/2021, 104/2021; proposta de emenda
à Lei  Orgânica do Município n.  97/2022-  primeiro turno. IX-
CHAMADA FINAL- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, os Vereadores Clayton Francisco Brazão/
PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereado-
res Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patri-
ota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL;
ausentes na sessão os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Renato de
Almeida/PSC. O presidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos agradeceu a presença de todos, convocou os
vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara, a re-
alizar-se às oito horas do dia três de março do corrente ano,
quinta-feira, devido ao ponto facultativo do Carnaval; e, às
dez horas, declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 25 de fevereiro de
2022. Ata aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala das
sessões, em 3 de fevereiro de 2022.  Vereador Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos-presidente;  Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC- segunda-secretária. 
_____________________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
GUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA DEZESSE-
TE 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, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos, solicitou ao vice-presidente que fizesse a chamada. I-
PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, a Vereadora Eu-
nice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos - presidente, Paulo César Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota - vice-presidente, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Waltemir Rodrigues Ne-
ves/Patriota, Wellington Resende 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 ses-
são anterior e das correspondências recebidas. II- LEITURA DA
ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária
da Câmara, realizada no dia dez de maio de dois mil e vinte e
dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Inicial-
mente foi comunicado ao plenário, que os Decretos Legislati-
vos 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 re-
querimento 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 Verea-
dora Débora de Sousa Dau/PSC; d) n. 695/2022, em resposta
ao requerimento 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 respos-
ta aos requerimentos n.s 650, 649/2022, do Vereador Giulliano
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 Vereador Renato de
Almeida/PSC; j) n.s 703, 716/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 768, 769/2022, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota; k) n.s 696, 710, 725/2022, em resposta 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 requeri-
mentos 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 Vereador Wilian Marques Postigo/PL; n) n.s 693,
704, 709, 713, 714, 715, 720, 730/2022, em resposta aos requeri-
mentos n.s 452, 212, 719, 761, 1.019, 689, 725, 750/2022, subscri-
tos por diversos Vereadores; o) n. 728/2022, encaminhando o
saldo bancário referente ao período de dois a seis de maio do
corrente; 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 ce-
lebraram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secreta-
ria de Estado de Educação e o Município de Araguari, dando
outras providências”; q) n. 762/2022, encaminhando e solici-
tando 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 Araguari, dan-
do outras providências”, e n. 80/2022, que “Autoriza o Municí-
pio de Araguari a celebrar convênio com o hospital Santa
Casa de Misericórdia de Araguari para transferência de recur-
sos financeiros para custeio de ações e serviços de saúde para
enfrentamento da Epidemia da COVID-19, dando outras pro-
vidências”; r) n. 777/2022, encaminhando e solicitando urgên-
cia na apreciação do projeto de lei n. 81/2022, que “Dá a de-
nominação de Milton de Lima Filho ao CAPS-AD III - Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado na Rua Teresi-
nha Machado da Silva, Bairro São Sebastião”; s) n. 790/2022,
encaminhando e solicitando urgência na apreciação do pro-
jeto de lei n. 82/2022, que “Altera a redação do art. 6º da Lei n.
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6.137, de 14 de fevereiro de 2019, que “Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a contratar operação de crédito com a Cai-
xa Econômica Federal – CEF, e dá outras providências”; t) n.
813/2022, encaminhando e solicitando urgência na aprecia-
ção do projeto de lei n. 83/2022, que “Cria funções gratifica-
das de pregoeiros no âmbito da Administração Direta do Mu-
nicípio de Araguari”; u) n. 814/2022, encaminhando e solicitan-
do urgência na apreciação do projeto de lei n. 84/2022, que
“Cria o Hospital de Transição com Leitos de Longa Permanên-
cia, dando outras providências”; v) n. 815/2022, encaminhan-
do o projeto de lei complementar n. 6/2022, que “Dá nova re-
dação ao caput e ao parágrafo único do art. 182 da Lei Com-
plementar n. 116, de 23 de julho de 2015, que institui o Código
de Saúde do Município de Araguari.” Ofício enviado pelo Ve-
reador 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 Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL, justificando sua ausência na sessão ordinária
da Câmara, realizada no dia 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 - Regimento Interno da Câma-
ra, 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 Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
apresentou atestado firmado pelo doutor Rodrigo Kamimura
de Castro (CRM-MG 53.157); que o Vereador Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL apresentou atestado firmado pelo doutor Fabi-
ano G. Silva (CRM-MG 35.274). IV- APRESENTAÇÃO SEM DIS-
CUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relaciona-
dos solicitaram ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Wili-
an Marques Postigo/PL, Wellington Resende da Silva/PL: a) n.
1.830/2022- execução do serviço de pintura estratigráfica nas
vias do Distrito de Amanhece; b) n. 1.832/2022- pavimentação
asfáltica  da Alameda Goiás  (Bairro  Independência);  c)  n.
1.836/2022- disponibilização de cadeiras especiais para pesso-
as obesas nas salas de espera das repartições públicas a se-
rem  inauguradas;  2)  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
1.831/2022- desenvolvimento dos eventos culturais Sarau e Ci-
nema na Praça, no Distrito de Amanhece; b) n. 1.833/2022- ins-
talação de redutor de velocidade e pintura estratigráfica (fai-
xa de pedestre) em frente ao Centro Educacional Municipal -
CEM Realino Elias Carrijo, na Rua Belchior no Distrito de Ama-
nhece; c) n. 1.834/2022- instalação 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 Inde-
pendência); d) n. 1.835/2022- instalação de semáforo no cru-
zamento da Rua Doutor Augusto Carpanêda com a Avenida
Miguel Assad Debs; 3) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Walte-
mir Rodrigues Neves/Patriota: n. 1.837/2022- relação dos recur-
sos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE depositados
para os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e
Centros Educacionais Municipais – CEM, nos últimos doze me-
ses; 4) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n. 1.838/2022- notifi-
cação da empresa responsável pelo serviço de transporte co-
letivo público, para que preste esclarecimento com relação à
alta velocidade e passagem dos ônibus com sinal fechado,
colocando em risco a vida dos passageiros; b) n. 1.840/2022-
instalação de lixeiras e de pena d'água nas quadras de pete-
ca; c) n. 1.841/2022- reforma e instalação de tampa de prote-
ção no bueiro de captação de água situado ao lado do nú-
mero 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- revitalização da passarela de ca-
minhada na Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo,
com serviços de jardinagem, replantio de árvores, instalação
de academia ao ar livre, quadra de peteca e lixeiras; 6) Cláu-
dio Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 1.844/2022- que enca-
minhe planilha detalhada referente aos imóveis alugados pela
Prefeitura,  especificando  respectivos  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; se-
gundo o proponente, seriam inúmeras as reclamações relacio-
nadas ao atendimento na unidade; c) n. 1.847/2022- que es-
clareça o motivo da contratação da empresa Golden Ambi-
ental e Construções, com dispensa de licitação, no período
que antecedeu ao atual processo licitatório; que encaminhe
cópia do processo licitatório (capa a capa) do serviço de var-
rição, que teve como vencedora a citada empresa; d) n.
1.848/2022- que informe o valor do atual do contrato assinado
com a empresa responsável pela iluminação pública, especifi-
cando o valor mensal arrecadado, nos últimos doze meses,
com a Contribuição para Custeio da iluminação Pública, co-
brada por meio da conta de energia; para o proponente, não
se justifica a atual morosidade no setor, sendo necessário bus-
car soluções para a prestação de um serviço mais eficiente; 7)
Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 1.849/2022- retorno do pa-
gamento das indenizações de férias-prêmio aos servidores; b)
n. 1.850/2022- que seja efetuada a extensão do Centro Munici-
pal de Educação Infantil - CMEI Zaquia Pedreiro Skaf, para
atender a demanda; c) n. 1.851/2022- instalação de cobertura
na entrada do Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC
Doutor Arcino Santos Laureano; d) n. 1.852/2022- instalação de
redes de proteção na quadra de esportes do Centro Educaci-
onal  Municipal  -  CEM  Justino  Rodrigues  da  Cunha;  e)  n.
1.853/2022- designação de estagiários para atuação no proje-
to de futebol nos Centros Esportivos de Apoio Comunitário -
CESACs I, II, III e IV, assim como nos ginásios de esporte Nadir
Borges Brandão - Zebrinha, Alarico Assumpção, no Alto São
João e no Centro Educacional Municipal - CEM Justino Rodri-
gues da Cunha, instalando rede de proteção 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 Resi-
dencial Monte Moriá; h) n. 1.856/2022- que informe o valor final
a ser pago à empresa CONSTRAL, pela construção das qua-
dras de peteca; alegou o proponente, que o valor cobrado
estaria fora dos padrões da realidade; i) n. 1.857/2022- que en-
caminhe projeto de lei concedendo 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 Municipal de Educação de aquisi-
ção de novos veículos; j) n. 1.858/2022- que sejam cedidos à
população,  no  período  noturno,  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 funcio-
nam os refletores; k) n. 1.859/2022- execução do serviço de
pintura estratigráfica - devagar escola, na porta Centro Edu-
cacional Municipal - CEM Papa João XXIII (Bairro Novo Horizon-
te); 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 Atendimento – UPA; n) n. 1.863/2022- es-
clarecimentos sobre a dispensa de licitação na assinatura de
novo contrato com a Missão Sal da Terra, para a administra-
ção  da  Unidade  de  Pronto  Atendimento  –  UPA;  o)  n.
1.864/2022- recapeamento da Rua Afonso Pena, no trecho
compreendido entre as Avenidas Minas Gerais e Coronel The-
odolino Pereira de Araújo; 8) Clayton Francisco Brazão/PSC,
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n. 1.860/2022- que seja criada
uma subsecretaria dentro da Unidade de Pronto Atendimento
– UPA, para acompanhar os atendimentos na unidade; 9) Dé-
bora de Sousa Dau/PSC: a) n. 1.865/2022- que sejam reativa-
das as câmeras de videomonitoramento e do sistema de mo-
nitoramento “olho vivo”,  potencializando o policiamento e
melhorando a ação de prevenção e repressão da Polícia Mili-
tar; b) n. 1.866/2022- inclusão dos conteúdos de proteção ao
meio ambiente e direito dos animais na grade curricular das
escolas públicas municipais, ou que sejam ministradas palestras
educativas relacionadas aos temas, podendo ter vínculo com

alguma entidade para desempenhar a atividade, objetivan-
do educar as crianças para um futuro mais consciente no que
se refere a natureza e bem-estar animal; c) n. 1.868/2022- insta-
lação de letreiro turístico com o nome do Município nas entra-
das da cidade, melhorando a infraestrutura, criando um atrati-
vo turístico e dando maior receptividade aos visitantes; d) n.
1.869/2022- revitalização total do prédio onde funcionava o
Hospital da Goiás, utilizado por andarilhos, usuários de drogas e
delinquentes; reitera pedido formulado no ano anterior, para
que seja criado o Centro Cultural, funcionando no citado imó-
vel; e) n. 1.870/2022- implementação de um cursinho pré-vesti-
bular popular, destinado aos alunos de baixa renda, contribu-
indo para a transformação da vida de muitos jovens; 10) Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL:
n. 1.867/2022- providências em relação ao imóvel abandona-
do do Município localizado na Rua Goiás (Bairro Milenium),
onde funcionava o “Clube 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 manu-
tenção e o procedimento de encaminhamento dos veículos
para reparos; b) n. 1.872/2022- que seja respeitado o prazo le-
gal para encaminhamento de resposta aos requerimentos for-
mulados pelo Poder Legislativo; providências junto às secretari-
as que, até o momento, não responderam nenhum requeri-
mento encaminhado em dois mil e vinte e dois, de autoria da
proponente; c) n. 1.873/2022- revitalização da Praça da Cons-
tituição, especificamente no espaço onde houve a supressão
de árvores da espécie Ficus,  utilizado pelos  estudantes do
Conservatório Estadual de Música e Centro Interescolar de Ar-
tes Raul Belém; d) n. 1.874/2022- que informe o motivo de não
ser possível o contato/acesso dos pais de estudantes vincula-
dos ao Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) com as cuidadoras
escolares responsáveis por seus filhos, dificultando a superação
das dificuldades encontradas pelos estudantes com necessi-
dades especiais; e) n. 1.875/2022- que encaminhe projeto de
lei autorizando a melhoria dos salários dos cuidadores escola-
res vinculados ao Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), que cum-
prem jornada diária superior a de outras categorias contem-
pladas com reajuste, e cuidam de pelo menos duas crianças
com necessidades especiais, para receber apenas um salário
mínimo; f) n. 1.876/2022- que informe se estariam sendo realiza-
da cirurgia de vesícula, especificando o estabelecimento cre-
denciado para efetuar o procedimento, quantidade de cirur-
gias  contratadas,  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 inseridos no SUS Fácil; que sejam adotadas medi-
das para humanizar 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 exames realizados por semana e data de entrada
do pedido; i)  n.  1.879/2022-  que sejam adotadas medidas
para viabilizar a realização de exames de endoscopia e de
colonoscopia em clínicas do Município, especialmente para
atender os casos de urgência e emergência, evitando o sofri-
mento dos pacientes, até mesmo correndo risco de vida na
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, até conseguir uma
vaga no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uber-
lândia - UFU; j) n. 1.880/2022- informações sobre os procedi-
mentos adotados pela Superintendência de Água e Esgoto
para coibir as ligações diretas e clandestinas na rede de esgo-
to, especificando se há controle do registro de ocorrências,
quantos e quais profissionais seriam responsáveis pelo serviço;
que encaminhe cópia 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 em-
presa de publicidade para divulgação dos atos do governo;
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b) n. 1.882/2022- realização de reunião entre as Secretarias Mu-
nicipais do Trabalho e Ação Social, de Saúde, de Meio Ambi-
ente, de Governo, de Gabinete, responsáveis pela Defesa Ci-
vil, pelo Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar e
pela Segunda Companhia de Bombeiros Militar, com intuito
de serem ajustadas estratégias para o enfrentamento do perí-
odo de frio, propiciando o apoio necessário às pessoas em si-
tuação de rua; c) n. 1.883/2022- construção Centros Esportivos
de Apoio Comunitário CESAC’s, sendo no Bairro Sewa e no Lo-
teamento Residencial 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 diaria-
mente  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 co-
lorretal, conforme dispõe a Lei Federal n. 14.335, de 10 de maio
de 2022, que alterou a Lei Federal n. 11.664, de 29 de abril de
2008, disponibilizando os exames de mamografia, citopatolo-
gia 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 Empre-
go e do Sindicato Rural de Araguari junto, celebre parceria
com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem e Comér-
cio), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) ou Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas), para desenvolvimento de cursos na área de agronegó-
cio, 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 im-
plantação do projeto Biblioteca Móvel,  descentralizando o
acesso  à  leitura,  possibilitando  a  realização  de  pesquisas,
quando o veículo estiver estacionado, e efetuando o em-
préstimo de livros, por até quinze dias; h) n. 1.891/2022- poda
de árvores na Praça Consuelo Cabral de Almeida (Bairro Santi-
ago), 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 Dezenove de Outubro e Itatiaia
(Bairro Santa Terezinha);  conclusão das obras de recapea-
mento da Rua Dinorá Paca (Bairro de Fátima); k) n. 1.894/2022-
recapeamento da Rua Hildebrando Rodrigues Barbosa (Bairro
de Fátima), via que estaria sendo utilizada por caminhões, indi-
cada por aplicativos como rota de entrada e saída na rodo-
via 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 co-
berturas 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 Barreiro; b) n. 1.890/2022- que
encaminhe projeto de lei estabelecendo os termos para ne-
gociação de dívidas em atraso com a Superintendência de
Água e Esgoto – SAE, concedendo desconto sobre juros e mul-
ta, de acordo com a categoria do imóvel (residencial, comer-
cial  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 co-
munidade; c) n. 1.897/2022- pavimentação asfáltica na Rua In-
dianápolis (Bairro Santiago); d) n. 1.899/2022- pintura de sinali-
zação, manutenção do alambrado e instalação de lâmpa-
das de LED no Viaduto Maria de Fátima Carneiro Pereira - Ne-
guinha; 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 adotados 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 dis-
ponibilizada caixa de sugestão, com formulário próprio para
avaliação do atendimento; 16) Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 1.901/2022- instituição
do vale-transporte para alunos de baixa renda, membros de
família inscrita no CadÚnico, concedendo quarenta e quatro
viagens mensais, por meio de bilhetes ou créditos, sendo in-
transferível,  objetivando incentivar a frequência escolar;  17)
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 1.902/2022- imple-
mentação de programa para disponibilizar aos esportistas, au-
las gratuitas de inglês e de espanhol; destacou o proponente,
a evolução e representatividade dos esportistas araguarinos
nas esferas estadual e nacional, e a medida possibilitará a par-
ticipação em programas  internacionais  para atletas;  b)  n.
1.903/2022-  conclusão da obra de drenagem iniciada em
frente ao número 353 da Rua Luiz Humberto Mendes (Bairro Si-
bipiruna), pois os caminhões que transitam na via têm danifi-
cado o serviço já executado; 18) Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos, Wilian Marques Postigo/PL: n. 1.904/2022- que sejam
criados os cargos de subsecretário e de assessor especial 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 execu-
ção de obras de infraestrutura agrícola, e na promoção de
serviços e ações de assistência ao produtor rural; 19) Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 1.905/2022- que sejam tomadas
providências visando melhorar o atendimento e a estrutura do
prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Fazenda, dis-
tribuindo senha para atendimento, reparo do bebedouro ou
colocação de equipamento novo, contratação de equipe
de limpeza, reforma do prédio, aquisição de mobiliário (cadei-
ras e arquivos), contratação de arquivistas; 20) Paulo César Pe-
reira/DEM, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: n.
1.906/2022- criação de comissão para análise individual do va-
lor pago pelo Programa Bolsa Atleta - Lei n. 5.537, de 28 de
abril de 2015, a cada atleta, objetivando a valorização, con-
cessão e renovação do benefício, garantindo aporte neces-
sário para desenvolvimento de modalidade esportiva; a co-
missão seria composta por representantes da Fundação Muni-
cipal de Esportes e Paradesporto, Procuradoria Geral do Muni-
cípio, Secretaria de Fazenda do Município, Conselho Municipal
de Esportes, com mandato de dois anos, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período; 21) Paulo César Perei-
ra/DEM: n. 1.907/2022- que a Fundação Araguarina de Educa-
ção e Cultura - FAEC e a Superintendência de Igualdade Raci-
al – SUPIR realizem um levantamento e o cadastro das casas
de oração, locais de reunião e de culto das religiões afrodes-
cendentes, com o intuito de conhecer e mostrar a diversidade
religiosa, concedendo recursos e isenções e auxiliando nas po-
líticas de igualdade racial e cultural; b) n. 1.908/2022- reforço
no conteúdo curricular da rede de ensino municipal que abor-
da a temática História e Cultura Afro-Brasileira, 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 vivenciarão a igualdade racial; c)
n. 1.909/2022- que seja disponibilizado local específico para a
realização de cultos, ritos de batismo e de iniciação das religi-
ões afro-brasileiras, celebrados ao ar livre com a utilização de
ervas naturais e banhos em água corrente, instituindo regras e
normas para utilização do espaço; 22) Paulo César Pereira/
DEM, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL: n. 1.910/2022- instalação de redutores de veloci-
dade (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- instalação de redutor de
velocidade (quebra molas) em frente ao número 400 da Ave-
nida Porto Alegre, próximo a Panificadora 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 estrutura não estaria sendo utiliza-
da devido a não renovação do contrato de prestação do ser-

viço; b) n. 1.913/2022- contratação de seguranças para as es-
colas e demais repartições públicas municipais, visando garan-
tir a ordem, segurança e integridade física de alunos, professo-
res, servidores e demais usuários; seriam diversos os relatos de
ameaças aos colaboradores e de danos ao patrimônio públi-
co; 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 Suí-
ça; b) n. 1.915/2022- que seja aberto processo de credencia-
mento, licitação ou ferramenta jurídica equivalente, para con-
tratação de clínica especializada em procedimentos oftalmo-
lógicos de maior complexidade, ou outra forma de ampliação
do número de atendimentos, devido a grande fila de espera,
levando a incapacidade no desempenho de funções laborais
e sociais; c) n. 1.916/2022- esclarecimentos sobre o processo de
contratação de organização social de saúde para administra-
ção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, detalhando os
procedimentos adotados para a escolha, levando em consi-
deração 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
lâmpadas  de  LED  e  substituindo  as  queimadas;  e)  n.
1.918/2022- realização de manutenção na iluminação pública
das Ruas Joaquim Machado de Mesquita e Doutor  Hugo
Aguiar (Bairro Independência), instalando lâmpadas de LED e
substituindo as queimadas; 26)  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n. 1.919/2022- que seja criado
o Departamento de Parques e Jardins, para gerenciar e pro-
mover a conservação dos referidos espaços, com foco na
preservação das espécies (fauna e flora) e manutenção das
características ambientais; com um corpo técnico especializa-
do, o setor ganharia muito em agilidade dos serviços e na cria-
ção de projetos, valorizando os espaços públicos; 27)  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: a) n. 1.920/2022- implantação de esta-
cionamento apenas de um lado da Rua das Araras, devido
ao grande movimento de veículos, principalmente nos horários
de pico; b) n. 1.921/2022- recapeamento asfáltico da Rua das
Araras (Bairro Goiás/Bairro Santa Terezinha/Bairro Independên-
cia),  que  estaria  irregular  e  em  péssimo  estado;  c)  n.
1.922/2022-  recapeamento  asfáltico  da  Rua  Daniel  Xavier
(Centro), a partir da Avenida Coronel Theodolino Pereira de
Araújo, Praça Farid Nader até a Avenida Tiradentes; o grande
fluxo de caminhões pesados 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 Inter-
bairros, 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, criando escolinhas de futebol e
outras modalidades para motivar crianças, jovens e adultos na
prática esportiva, também sediando jogos dos campeonatos
de Araguari; f) n. 1.925/2022- substituição das placas de identifi-
cação das vias e logradouros do Distrito de Piracaíba, que es-
tariam apagadas ou desatualizadas; g) n. 1.926/2022- promo-
ver no Distrito de Piracaíba o evento Sarau, com concertos
musicais, serestas, cantos, apresentação solo, demonstrações,
interpretações  ou  performances  artísticas  e  literárias;  h)  n.
1.927/2022- que sejam promovidos na cidade e nos distritos,
eventos culturais itinerantes para crianças, jovens e adultos,
como o sarau, cinema ao ar livre, circos e teatros itinerantes,
concursos de música e poesia, promovendo a ética e moral,
educação, socialização e alegria, fatores que possuem uma
força especial para afastar crianças, jovens e adultos do mun-
do das drogas; i) n. 1.930/2022- reforma da academia ao ar li-
vre 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- sincronização dos semáforos da Aveni-
da 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, cascalha-
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mento e nivelamento das estradas do Porto Barreiro (sentido
Distrito de Piracaíba), e disponibilização de caçamba de lixo
no setor;  29)  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  Eunice Maria
Mendes/PSB: n. 1.929/2022- reforma do prédio onde funciona
o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II, na Rua
Teresinha Machado da Silva, número 291 (Bairro São Sebasti-
ão), com pintura, manutenção na parte elétrica e no telhado
para conter vazamentos, elaboração de projeto de jardina-
gem; 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- constru-
ção do parque ecológico na estação de bateria de capta-
ção de água Independência (Bairro Independência), nos mol-
des do projeto desenvolvido na Superintendência de Água e
Esgoto; c) n. 1.937/2022- realização semestral de inspeção sani-
tária e coleta de amostra de água dos reservatórios dos Cen-
tros Educacionais Municipais, dos Centros Municipais de Edu-
cação Infantil e das Unidades de Saúde; d) n. 1.938/2022- que
seja desenvolvido projeto de visita aos prédios públicos e casa-
rões, criando calendário para visitação das crianças matricula-
das na rede municipal de ensino; e) n. 1.940/2022- que informe
se existe vigia no Ginásio de Esportes Alarico Assumpção; reali-
zação de reparos nas instalações do ginásio,  conserto  do
alambrado e do portão de entrada para a quadra; f)  n.
1.942/2022- implantação de escolinha de futebol no Centro Es-
portivo de Apoio Comunitário - CESAC IV, em parceria com a
Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte; abertura
do espaço às quartas-feiras, das dezenove às vinte e uma ho-
ras, para a prática esportiva pelos moradores; reiterando pedi-
dos constantes dos requerimentos n.s 125 e 126/2022; 31) Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Paulo César Pereira/
DEM: n. 1.935/2022- melhoria da sinalização no cruzamento da
Avenida Miguel Assad Debs esquina com a Rua Jaime Araújo,
inclusive com estudo para instalação de semáforo; 32) Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos: a) n. 1.939/2022- implantação de es-
tacionamento apenas de um lado na Rua Martinez Rodrigues
da Cunha, devido ao intenso fluxo de veículos, principalmente
próximo ao Colégio Objetivo; 33) Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/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 Vista até o Militão. As Vereadoras Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB e Denise Cristina Lima de Andrade/PL apre-
sentaram  moção  (n.  86/2022)  de  aplauso  ao  restaurante
Sal&Brasa, pela terceira colocação no maior concurso gastro-
nômico de Minas Gerais - “Comida Di Buteco”; dando ciência
da moção aos empresários Gleiston Pereira Silva e Débora Frei-
tas e funcionários. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, solicitaram o envio de
ofício de pêsames (requerimento n. 1.842/2022) à família do
doutor Paulo Barbosa. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB e o Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB solicitaram
o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 1.843/2022) à
família da senhora Maura Maria Soares. A Vereadora Ana Lú-
cia 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 sina-
lizações na malha viária no âmbito da cidade de Araguari, e
dá outras providências.” O Vereador Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade solicitou ao presidente da Câmara Municipal
(requerimento n. 1.846/2022), que seja reativado o ponto bio-
métrico, garantindo o funcionamento regular da instituição. O
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou as seguin-
tes proposições: a) moção de repúdio n. 87/2022, ao presiden-
te da Comissão de Arbitragem da Liga Araguari de Futebol,
Sandoval Franco Ferreira, pelo que considerou “perseguição
dos árbitros - em especial senhor Onésio”, contra a comissão
técnica da equipe do Vieno; que seja dada ciência da mo-
ção ao diretor Danilo Carvalho; b) projeto de decreto legislati-
vo n. 40/2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito a

Escola do Legislativo Professora Virgínia Alcântara” – apoio do
Vereador Renato de Almeida/PSC. As Vereadoras Eunice Ma-
ria Mendes/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, e os Vere-
adores 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
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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.
_____________________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  A
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
reuniu-se ordinariamente no dia vinte e quatro de maio
de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas, em
sua sede própria, situada na Rua Coronel José Ferreira Al-
ves, número 758, nesta cidade. O presidente da Câmara,
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republica-
nos, solicitou ao vice-presidente que fizesse a chamada e
a leitura da ata da sessão anterior. I- PRIMEIRA CHAMA-
DA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidarie-
dade, Clayton Francisco Brazão/PSC, a Vereadora Euni-
ce Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos - presidente, Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM,  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota  -  vice-
presidente, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secre-
tário, 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. II- LEITURA
DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão or-
dinária da Câmara, realizada no dia dezessete de maio
de dois mil e vinte e dois. Prosseguindo, o primeiro-secre-
tário fez a leitura das correspondências. III- LEITURA DAS
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Inicialmente, registrou-
se que o Decreto Legislativo n. 1.204, de 17 de maio de

2022, foi publicado na edição n.  416 do Diário Oficial Ele-
trônico  do  Legislativo  Municipal.  Ofícios  enviados  pelo
prefeito  do  Município:  a)  n.s  740,  749,  765,  766,  805,
806/2022,  em resposta  aos  requerimentos  n.s  800,  487,
596, 597, 714, 709/2022, da Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB; b) n.s 750, 767/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 493, 606/2022, do Vereador Cláudio Coe-
lho Pereira/Solidariedade; c) n.s 701, 747, 753, 755, 785,
797, 803, 807, 808, 809/2022, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  1.127,  273,  507,  504,  908,  805,  724,  717,  721,
721/2022, do Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC; d)
n.s 754, 810/2022, em resposta aos requerimentos n.s 411,
727/2022, da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC; e)
n.s 798, 799, 800, 801, 816, 821/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 818, 818, 822, 823, 53, 1.365/2022, da Ve-
readora Denise Cristina Lima de Andrade/PL; f) n.s 744,
752, 771, 774, 775, 776, 778, 787, 791, 794, 802/2022, em
resposta aos requerimentos n.s 1.269, 431, 295, 530, 528,
526, 519, 934, 635, 639, 839/2022, da Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB; g) n.s 739, 743, 788/2022, em resposta
aos requerimentos n.s 1.066, 1.062, 945/2022, do Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; h) n.s 748, 768, 811/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 542, 543, 652/2022, do
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republica-
nos; i) n.s 737, 738, 773/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 853, 966, 229/2022, do Vereador Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos; j) n.s 733, 760, 761/2022, em respos-
ta aos requerimentos n.s 860,549, 551/2022, do Vereador
Paulo  César  Pereira/Democratas;  k)  n.s  732,  756,
792/2022,  em resposta  aos  requerimentos  n.s  863,  554,
664/2022,  do  Vereador  Renato  de  Almeida/PSC;  l)  n.s
751,  763,  784/2022,  em resposta  aos  requerimentos  n.s
466, 566, 872/2022, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota; m) n.s 735, 789, 819/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 991, 957, 473/2022, do Vereador Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; n) n.s 734, 745, 746,
764,  779/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s  996,
1.419/2022,  3.929/2021,  579,  362/2022,  do Vereador  Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL; o) n.s 742, 783/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 1.014, 890/2022, do Vereador
Wilian Marques Postigo/PL; p) n.s 741, 757, 759, 769, 770,
772, 780, 781, 782, 793, 795, 796, 817, 818, 820/2022, em
resposta aos  requerimentos  n.s  986,  459,  550,  610,  594,
774, 361, 88, 893, 668, 815, 923, 754, 766, 1.363/2022, subs-
critos por diversos  Vereadores; q) n. 786/2022, encami-
nhando o saldo bancário referente ao período de nove
a treze de maio do corrente; r) n. 866/2022, encaminhan-
do e solicitando urgência na apreciação do projeto de
lei n. 86/2022, que “Referenda o Termo de Cooperação
Técnica n. 22/2021, que entre si celebraram o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública e o Município de Araguari,
dando outras providências”; s) n. 868/2022, encaminhan-
do mensagem modificativa ao art. 1º do projeto de lei
complementar n. 6/2022, que “Dá nova redação ao ca-
put 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”; t) n. 876/2022, encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação do projeto
de lei n. 87/2022, que “Autoriza a concessão de subven-
ção financeira à Federação Mineira de Caratê para os
fins a que se destina, em atendimento às disposições da
Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alte-
rações, bem como do Decreto Municipal n. 130, de 22
de novembro de 2019, dando outras providências”; u) n.
878/2022, encaminhando e solicitando urgência na apre-
ciação do projeto de lei n. 88/2022, que “Dá nova reda-
ção ao § 1º, do art. 28 da Lei n. 5.681, de 3 de fevereiro
de 2016, que “Dispõe sobre a criação do Sistema de Pro-
teção das áreas verdes e da paisagem urbana do Muni-

cípio de Araguari, e a regulamentação do § 4º do art.
202 da Lei Orgânica do Município, e dá outras providên-
cias.” IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSI-
ÇÕES-  Os Vereadores a seguir  relacionados solicitaram
ao prefeito, por meio dos requerimentos: 1) Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB: a) n. 1.943/2022- execução do serviço
de pintura estratigráfica na Avenida Batalhão Mauá, es-
pecialmente nas proximidades da Policlínica; por falta de
sinalização  estariam  ocorrendo  acidentes;  b)  n.
1.944/2022- reperfilamento na Rua João Rollo (Bairro San-
ta Terezinha), principalmente entre os números 80 a 136;
c) n. 1.945/2022- que informe a quantidade de computa-
dores adquiridos, discriminando o valor de cada equipa-
mento e os setores onde serão instalados, encaminhan-
do planilha detalhada; d) n. 1.946/2022- construção de
sede própria para a Unidade Básica de Saúde da Família
- UBSF Santa Terezinha II,  que atualmente funciona em
imóvel em situação precária, alugado, situado na Aveni-
da Cornélia Rodrigues da Cunha (Bairro Santiago); e) n.
1.947/2022-  recapeamento  e  reperfilamento  nas  Ruas
Claudinei Roosevelt Della Posta e Antônio Andrade Ma-
chado (Bairro Milenium); 2) Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade: a) n. 1.948/2022- reforma completa do telha-
do nos banheiros do Cemitério Park e na Capela do Ce-
mitério Bom Jesus, devido às infiltrações; b) n. 1.949/2022-
que informe se foi realizada vistoria nas vans escolares,
em dois mil e vinte e dois, encaminhando cópia dos lau-
dos referentes aos veículos utilizados no transporte esco-
lar, especialmente na zona rural; c) n. 1.950/2022- cópia
dos instrumentos jurídicos referentes às parcerias público/
privadas,  assinados  no  presente  mandato;  d)  n.
1.951/2022- que encaminhe relatório completo informan-
do as cessões, empréstimos de veículos, entre outros, re-
ferentes às viagens da Administração Direta e Indireta,
atendendo a iniciativa privada, associações, entidades e
demais órgãos; e) n. 1.952/2022- cópia dos processos lici-
tatórios  de construção das quadras de peteca, e das
medições,  empenhos  e  pagamentos  efetuados;  f)  n.
1.953/2022- cópia do processo licitatório ou outro instru-
mento jurídico referente ao uso de espaço na empresa
Union Local de Negócios Ltda., situada na Rua José Carri-
jo, número 326 (Centro), com cópia dos respectivos em-
penhos e pagamentos efetuados; 3) Clayton Francisco
Brazão/PSC: a) n. 1.954/2022- construção de mata-burro
na  região  do  Bom  Jardim,  próximo  a  Assembleia  de
Deus; b) n. 1.955/2022- funcionamento de farmácia na
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, por vinte e qua-
tro horas; a população atendida muitas vezes não tem
condições de comprar o medicamento; próximo à UPA,
estaria pronto o prédio para abrigar a farmácia munici-
pal; c) n. 1.956/2022- implantação de coleta de lixo no
Assentamento São Sebastião e no Assentamento Sewa;
d) n. 1.957/2022- implantação de acessibilidade para ca-
deirantes  nos  pontos  de ônibus  do  transporte  coletivo
existentes na cidade; e) n. 1.958/2022- extensão de poste
de energia elétrica na Avenida das Palmeiras, até a Rua
Benedito Teodoro Naves; f) n. 1.960/2022- recapeamento
das Ruas Waldemar Gomes Duarte e Coromandel (Bairro
Amorim), esta partir da Rua Padre Anchieta, bem como
das Ruas Lourdes Rodrigues da Cunha e Joaquim Alves
Rodrigues (Bairro Novo Horizonte); g) n. 1.961/2022- que a
Superintendência de Água e Esgoto – SAE encaminhe o
talão de água para os moradores do Loteamento Resi-
dencial Cidade Jardim; h) n. 1.962/2022- que seja amplia-
da a rota do transporte coletivo no Bairro Amorim; i) n.
1.963/2022- instalação de placas com o nome das ruas
no Bairro dos Bosques, Loteamento Jardim Milani, e nos
Distritos de Piracaíba e de Amanhece; 4) Clayton Francis-
co  Brazão/PSC,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  n.
1.959/2022-  que seja  disponibilizado plano de saúde e
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plano odontológico para os servidores da Superintendên-
cia de Água e Esgoto - SAE; 5) Débora de Sousa Dau/
PSC, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 1.964/2022- esclareci-
mentos sobre a instalação, no Município, do Centro Espe-
cializado em Autismo, pois muitas famílias não dispõem
de condições de arcar com o acompanhamento neces-
sário;  reiterando requerimento apresentado em janeiro
do corrente ano; 6) Débora de Sousa Dau/PSC, Paulo
César Pereira/DEM: n. 1.965/2022- que informe se existe
um local específico para o descarte de lixo eletrônico; se
negativa a resposta, disponibilizar local adequado para
a  destinação  de  computadores,  impressoras,  equipa-
mentos  eletroeletrônicos  (TV,  som  e  eletrodomésticos),
por conter  metais pesados, sendo descartados com o
lixo  comum;  7)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
1.966/2022- execução do serviço de pintura estratigráfica
no cruzamento da Rua Bias Fortes com a Rua Coronel
José Ferreira Alves (Centro); com relação a segunda via
citada, poda das árvores e manutenção no asfalto em
frente ao número 954; b) n. 1.967/2022- providências com
relação ao terreno do Município localizado em frente ao
número 35 da Avenida Comissão Crulls  (Bairro Brasília),
que estaria sendo utilizado para o descarte de restos de
construção, móveis usados, entulhos e lixos; a população
estaria colocando fogo no local, sendo necessária a in-
tervenção do Corpo de Bombeiros Militar; realização de
limpeza na área, fechando com alambrado ou muro e
portões; c) n. 1.968/2022- celebração de parceria com
empresas privadas no Município, a fim de inserir pessoas
com deficiência ou em risco de situação de exclusão so-
cial no mercado de trabalho formal ou em empreendi-
mento com geração de renda; d) n. 1.969/2022- que o
imóvel abandonado onde funcionava uma lavanderia
comunitária, localizado em frente ao número 113 da Rua
Tulipa (Bairro Gutierrez), seja destinado para alguma ativi-
dade ou demolido, a fim de evitar a ação de vândalos;
e) n. 1.970/2022- instalação de travessia elevada de pe-
destre nas proximidades do número 980 da Rua Júlia Vei-
ga Sabino de Oliveira,  no Loteamento Residencial  Vila
Olímpica, ou em local mais estratégico; os veículos transi-
tam em alta velocidade pela via, principalmente os ôni-
bus do transporte coletivo, culminando com o atropela-
mento de um cachorro no último final de semana, que
veio a óbito; 8) Denise Cristina Lima de Andrade/PL: a) n.
1.971/2022- que informe se haverá algum tipo de inter-
venção pedagógica junto aos estudantes da zona rural,
para minimizar os prejuízos/defasagem dos que estariam
fora da sala de aula; se afirmativa a resposta, que seja
detalhada como será efetuada e as expectativas de re-
sultados; b) n. 1.972/2022- que informe se há algum con-
trato vigente com empresa especializada na execução
de inspeção e vistoria nos quarenta veículos da frota da
Secretaria Municipal de Educação; se afirmativa a res-
posta, encaminhar cópia do contrato e da documenta-
ção pertinente; se negativa, que informe a data de expi-
ração da última vistoria, encaminhando cópia do último
contrato firmado; c) n. 1.973/2022- que avalie a possibili-
dade de aquisição ou viabilizar novos veículos adequa-
dos/resistentes para compor a frota do transporte escolar
da zona rural, utilizando os atuais no perímetro urbano,
por não resistirem às condições das estradas rurais, fican-
do  constantemente  parados  para  manutenção;  d)  n.
1.974/2022- cópia dos relatórios mensais emitidos no cor-
rente ano, referentes a análise e avaliação econômica/
financeira do Fundo Municipal de Saúde, conforme pre-
visto na Lei n. 2.723, de 20 de novembro de 1991; e) n.
1.975/2022- informações sobre o andamento do projeto
de parceria público-privada para ampliação da Unida-
de de Pronto Atendimento - UPA, especificando quando
executado e as intervenções que deverão ocorrer no lo-

cal; f) n. 1.976/2022- que avalie a possibilidade de adqui-
rir o campo do Fluminense Futebol Clube, se confirmada
a venda, para ser utilizado na prática esportiva ou inte-
grado ao Bosque John Kennedy, evitando eventuais im-
pactos que investimentos imobiliários poderiam acarretar
no setor; g) n. 1.977/2022- que avalie a possibilidade de
alargar a pista ou construir nova ponte sobre o Rio Lajea-
do, de acesso ao Raio de Luz Ecoturismo, para seguran-
ça no trânsito  de caminhões,  que fazem o  transporte
para as granjas da região, e dos demais veículos utiliza-
dos no transporte de turistas; 9) Eunice Maria Mendes/
PSB: a) n. 1.978/2022- informações sobre o processo de
recuperação da cabeceira do Córrego das Araras, que
seria executado pela Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG, conforme pre-
visto em termo celebrado quando da construção da ETE
- Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Industrial;
se não iniciado o serviço, que seja realizada a devida
manutenção no local; lembrou a proponente, o relatório
de vistoria anexado ao processo referente a Lei n. 6.392,
de 19 de julho de 2021, autorizando a Superintendência
de Água e Esgoto - SAE assumir a parte ambiental da re-
ferida ETE; b) n. 1.980/2022- aquisição do prédio do Institu-
to Francisco Savério Petanha, localizado na Rua Floriano
Peixoto, número 1.233 (Bairro Santa Terezinha), visando di-
minuir o déficit de vagas no ensino fundamental e infantil,
buscando atingir a meta do Plano Nacional de Educa-
ção; destacou a proponente, que por meio do requeri-
mento n. 894/2021, encaminhou anteprojeto de lei, insti-
tuindo o programa espaço infantil e fundamental notur-
no - atendimento à primeira infância, auxiliando as mães
que necessitam trabalhar; 10) Eunice Maria Mendes/PSB,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota:  n.  1.979/2022-  abertura
de rua, com extensão de rede elétrica, entre as Ruas das
Perobas, dos Jequitibás, Cedros e Jatobás (Bairro São Se-
bastião), em virtude da construção de praça ao lado da
Escola Estadual José Carneiro da Cunha, com a constru-
ção de calçadas, drenagem, paisagismo e irrigação, e,
posteriormente, parque infantil, academia ao ar livre e
campo society; 11) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a) n.
1.987/2022- designação de guarda municipal para os ce-
mitérios do Município, devido à falta de segurança; b) n.
1.988/2022- modernização da Biblioteca Pública do Muni-
cípio  e  desenvolvimento  de  projetos  de  leitura;  c)  n.
1.989/2022- que informe o número de consultas represa-
das de oftalmologia e ortopedia, especificando o nome
e a jornada de trabalho dos profissionais que atendem
nas citadas especialidades; d) n. 1.990/2022- que a União
dos Estudantes de Araguari – UEA efetue a entrega da
carteira de estudante aos alunos da rede municipal de
ensino, para terem acesso ao benefício da meia-entra-
da; e) n. 1.991/2022- realização de reparos para conter o
vazamento nas redes de água e de esgoto na Rua Quin-
ze, no Residencial Bela Suíça I, com posterior recapea-
mento; f) n. 1.992/2022- recapeamento da Rua Rouxinóis
(Bairro  dos  Bosques);  12)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos: a) n. 1.995/2022- execução do servi-
ço de pintura estratigráfica nas ruas do Bairro Parque dos
Verdes, e nas ruas dos Residenciais Cidade Nova e Portal
dos Ipês; b) n. 1.996/2022- que sejam realizadas rondas
policiais, com mais frequência, nas escolas do Município,
devido ao alto índice de violência, crimes, ameaças de
massacre, consumo e venda de drogas nas proximida-
des das unidades; c) n. 1.997/2022- execução do serviço
de pintura estratigráfica na Rua João Rodrigues da Cu-
nha, pois estaria apagada a pintura sobre as lombadas;
d) n. 1.998/2022- limpeza dos terrenos situados no entorno
do Centro Educacional Municipal - CEM Maria de Fátima
Oliveira Morais (Bairro Santiago); 13) Paulo César Pereira/
DEM: a) n. 1.999/2022- designação de um educador físi-

co para orientar a prática de exercícios físicos e alonga-
mento  na  Praça  Consuelo  Cabral  de  Almeida  (Bairro
Santiago), acatando sugestão da moradora Luzia Hele-
na Batista - “Tia Nena”, para atender a terceira idade; b)
n. 2.000/2022- realização da Conferência Municipal da
Cultura,  visando a retomada gradativa das atividades
culturais, envolvendo a sociedade civil, os gestores públi-
cos e privados, as organizações e instituições culturais e
os agentes artísticos e culturais, debatendo as prioridades
e elaborando planos e políticas que fortaleçam as rique-
zas culturais do Município; c) n. 2.001/2022- que seja fisca-
lizado o serviço de caçamba de entulho, conforme pre-
visto na Lei  Complementar n.  19,  de 17 de janeiro de
2002, que inseriu o § 3o do art. 88 do Código de Posturas,
com o objetivo de melhorar a visibilidade dos equipa-
mentos, para evitar acidentes; d) n. 2.003/2022- encami-
nhando para análise, anteprojeto de lei sobre a implan-
tação de corredores ecológicos que possibilitem a segu-
ra transposição da fauna, sob ou sobre estradas e rodovi-
as no Município; e) n. 2.004/2022- elaboração de plano
de ampliação das redes de água e de esgoto na cidade
e nos distritos, e do sistema de captação de água; se-
gundo o proponente, a rede de esgoto estaria deteriora-
da, sendo insuficiente para tratar o esgoto produzido; 14)
Paulo César Pereira/DEM, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 2.002/2022- contrata-
ção de empresa para a digitalização de documentos e
gerenciamento eletrônico, possibilitando que produzam
os mesmos efeitos dos documentos originais, agilizando
as tramitações e operações técnicas, com base no De-
creto Federal n. 10.278 de 18 de março de 2020; também
proporcionando o descarte adequado dos documentos
cujo tempo de vida útil já tenha ultrapassado o período
de  guarda  física;  15)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.
2.005/2022- implantação do sistema de senha eletrônica
para atendimento ao público no setor de tributação (ISS)
da Secretaria Municipal  de Fazenda; b)  n.  2.006/2022-
que seja religado o sistema de videomonitoramento nas
principais vias da cidade, com expansão do serviço; ce-
lebração de parceria com a Polícia Militar para uso das
imagens de modo a coibir a crescente onda de roubos e
furtos; c) n. 2.007/2022- notificação do proprietário para
determinar a limpeza do terreno número 390 da Avenida
Laís Katharine Lopes, no Residencial Cidade Nova; d) n.
2.008/2022- realização de manutenção para conter o va-
zamento de água em frente a copiadora Get Cópias -
número n. 1.786 da Avenida Minas Gerais (Bairro dos Bos-
ques), que estaria danificando a pavimentação; 16) Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL:
n. 2.009/2022- construção de Unidade de Recebimento
de Pequenos Volumes - URPV no Distrito de Piracaíba e
na região do Porto Barreiro- sentido ao mencionado dis-
trito;  17)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Mar-
ques Postigo/PL: n. 2.010/2022- que interceda
 junto à Caixa Econômica Federal para que sejam im-
plantadas agências nos Distritos de Piracaíba e de Ama-
nhece,  ou  terminais  em  estabelecimentos  comerciais
existentes, evitando o deslocamento da população até
a cidade para a realização de transações bancárias e
pagamentos de contas; 18) Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota: a) n. 2.011/2022- realização de operação tapa-bura-
cos na Rua Augusto Chagas (Bairro Amorim), que estaria
intransitável; b) n. 2.013/2022- instalação de lâmpadas de
LED na Rua Pernambuco (Bairro Santa Terezinha); 19) Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB,
Paulo César Pereira/DEM, Wellington Resende da Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.012/2022- execução de
obras  de  recapeamento  na  Rua  Pernambuco  (Bairro
Santa Terezinha), na Avenida Orlando César Vieira (Bairro
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Goiás parte alta), bem como nas Ruas dos Jequitibás,
Ipês, Buritis, Rua Carvalhos, Tamburis, Nogueiras, Angicos,
Perobas, Cedros, Guatambus, Castanheiras, Oitis, Cabriú-
nas e na Avenida das Palmeiras (Bairro São Sebastião);
segundo os proponentes, as operações tapa-buracos re-
alizadas deixaram as citadas vias em péssimas condições
de trafegabilidade e com retenção de água; 20) Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota, Wellington Resende da Silva/
PL, Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.014/2022- reforma da
ponte sobre o Córrego Irara, de acesso às fazendas na
região da Patrona, próximo a Fazenda Santa Helena; 21)
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
2.015/2022- troca do poste de iluminação pública na Rua
Maria Cândida de Jesus (Bairro Novo Horizonte), que es-
taria danificado; b) n. 2.016/2022- que seja criado o pro-
grama dentista na escola, com o objetivo de avaliar a
saúde bucal dos alunos, identificando os que necessitam
de cuidados específicos e encaminhando para o devido
tratamento; c) n. 2.017/2022- que os espaços onde serão
executadas reformas ou construções, sejam fechados so-
mente após o início das obras; exemplificando, citou a
Praça Avelino Alves Coutinho, interditada há meses, inter-
rompendo  as  atividades  esportivas  e  de  lazer;  d)  n.
2.018/2022- que informe se foram concluídos os estudos
para o reflorestamento da Bacia das Araras, conforme
relatado no ofício 21/2021, de que estaria sob a compe-
tência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e
da UNIUBE; e) n. 2.019/2022- construção de alça de retor-
no em frente ao supermercado Mart Minas, devido ao in-
tenso movimento de veículos no setor, possibilitando o re-
torno de forma adequada, reavaliando o estudo técnico
que indicou não ser viável por motivos de segurança; 22)
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Eunice Ma-
ria Mendes/PSB: n. 2.020/2022- elaboração de projeto de
lei para beneficiar famílias inscritas no Cadastro Único e
que irão construir casas de até setenta metros quadra-
dos, com a doação da planta da casa e apoio logístico
para o transporte (frete) de terra, brita e areia, a fim de
baratear o custo da obra; 23) Sebastião Joaquim Vieira/
PSL: a) n. 2.024/2022- que seja realizada reunião com os
grupos de congados, visando conhecer as necessidades
de cada um que representa Araguari na Festa de Con-
gados em Romaria; b) n. 2.027/2022- construção de um
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI no Bairro
Milenium, que não dispõe de estabelecimento de ensino
para crianças de zero a cinco anos; c) n. 2.029/2022- ins-
talação de academia ao  ar  livre  na  Avenida  Doutor
Oswaldo Pieruccetti, na altura do Loteamento Alvorada
(Bairro Ouro Verde); d) n. 2.030/2022- instalação de aca-
demia ao ar livre na Avenida Minas Gerais, na altura do
Bairro Ouro Verde; e) n. 2.031/2022- instalação de poste
de energia elétrica na Rua Sol Maior, no Condomínio Re-
sidencial  Pirapitinga; f) n. 2.033/2022- transformação do
Hospital  de  Campanha  em  um  Centro  Ambulatorial,
para a desafogar o atendimento na UPA - Unidade de
Pronto Atendimento; g) n. 2.035/2022- que estude a possi-
bilidade de efetuar o pagamento do novo piso salarial
aos agentes comunitários de saúde e de combate as en-
demias e enfermeiros, considerando que, até o momen-
to, o governo federal não repassou o dinheiro para pa-
gamento do benefício; 24) Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington Resende
da Silva/PL: n. 2.025/2022- abertura no canteiro central
da Avenida Brasil, dando sequência a Rua do Contorno;
25) Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wellington Resende da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.026/2022- perfura-
ção de poço artesiano na comunidade rural do Bura-
cão;  26)  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB: a) n. 2.028/2022- construção de quadra de
futebol e revitalização da Praça Argemiro Vieira Carneiro

(Bairro Sibipiruna); b) n. 2.036/2022- pagamento do adici-
onal de insalubridade aos agentes de saúde, benefício
garantido  pela  Emenda  à  Constituição  Federal,  assim
como o direito da aposentadoria especial  por  vinte e
cinco anos de serviço; 27) Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n. 2.032/2022- realização
de reparos na obra de recapeamento  executada na
Avenida Santos Dumont; 28) Sebastião Joaquim Vieira/
PSL, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos: n.
2.034/2022- reiterando pedido de encaminhamento de
projeto de lei criando gratificação para os coordenado-
res ocupantes de cargos efetivos, no valor de dois mil e
quinhentos reais; 29) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/
PSB, Wellington Resende da Silva/PL: n. 2.037/2022- utiliza-
ção do carro fumacê para o combate à dengue no Bair-
ro Jardim Regina, especialmente no setor do Loteamento
Aeroporto Sul; 30) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM:  n.
2.038/2022-  instalação de semáforo no cruzamento da
Avenida Batalhão Mauá com a Avenida Bahia, devido
ao elevado índice de acidentes no local;  31) Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.039/2022- que seja efe-
tuada a limpeza e o recapeamento da Rua Mauro Faria,
esquina com a Rua Albino Carpanêda (Bairro Milenium),
também instalando placas indicando ser proibido jogar
lixo e entulho no setor; b) n. 2.040/2022- que sejam aque-
cidas  as  piscinas  do  Ginásio  Poliesportivo,  para  maior
conforto dos usuários no inverno; reiterando pedido for-
mulado; c) n. 2.041/2022- que seja concretizada a obra
iniciada em frente ao número 649 da Rua Padre Nicácio
(Bairro Amorim), pois estaria causando muita lama na re-
gião; d) n. 2.042/2022- designação de um psiquiatra e de
um clínico geral para atendimento no Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) do Bairro dos Industriários, que,
atualmente, estaria sendo realizado apenas uma vez por
semana  (quatro  pacientes),  por  médicos  do  Instituto
Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC; 32)
Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 2.043/2022- instala-
ção de poste de energia elétrica próximo ao número 60
da Rua Claudiana Cândida Batista, no Loteamento Por-
tal do Cerrado II (Bairro Ouro Verde); b) n. 2.044/2022- re-
alização de limpeza para desentupir os bueiros no Resi-
dencial Bela Suíça III, evitando os alagamentos nos dias
chuvosos; c) n. 2.045/2022- conclusão do serviço de insta-
lação de lâmpadas de LED na Rua do Curtume (Bairro
dos Bosques);  d)  n.  2.046/2022-  instalação de travessia
elevada na altura do número 590 da Avenida Vereador
Geraldo Teodoro (Bairro dos Bosques); e) n. 2.047/2022-
que informe as providências que estariam sendo toma-
das no combate à dengue, devido ao elevado registro
de casos, inclusive com morte; f) n. 2.048/2022- aumento
do número de exames, com maior demanda, a serem
disponibilizados aos pacientes do Sistema Único de Saú-
de – SUS; g) n. 2.049/2022- construção de quadra de es-
portes entre as Ruas Edson Correa de Melo e Sebastião
Sabino de Oliveira, no Residencial Vila Olímpica; 33) Wili-
an Marques Postigo/PL: a) n. 2.050/2022- instalação de
placas indicando o limite de velocidade e execução do
serviço de pintura estratigráfica de faixa de pedestre em
frente à escola de inglês CCAA, na Rua Padre Norberto
(Bairro Jardim Regina); b) n. 2.051/2022- execução do ser-
viço de pintura estratigráfica na Rua Joviano Troncha
(Bairro Sibipiruna); c) n. 2.053/2022- execução do serviço
de pintura estratigráfica na Rua Paulo Nogueira Cruvinel
(Bairro dos Industriários); d) n. 2.054/2022- patrolamento e
cascalhamento da estrada vicinal na região da Bocaini-
nha;  e)  n.  2.056/2022-  realização  de  manutenção  no
mata-burro que caiu na estrada vicinal localizada na re-
gião de Cambaúba; 34) Wilian Marques Postigo/PL, Wel-

lington Resende da Silva/PL: n. 2.052/2022- que viabilize
recursos objetivando a aquisição de uma roçadeira e um
trator para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
atender a grande demanda da população; 35) Wilian
Marques Postigo/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Welling-
ton Resende da Silva/PL: n. 2.055/2022- implantação de
ciclofaixa na Avenida Joaquim Aníbal e na Rua João Ro-
drigues da Cunha, no setor do Residencial Portal dos Ipês.
O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade apre-
sentou moção (n. 94/2022) de aplauso a escritora Nubia-
na Oliveira, pelo lançamento do livro “Mulher Real, Livre
e Poderosa”, obra importantíssima que confirma o real
empoderamento das mulheres. A Vereadora Eunice Ma-
ria Mendes/PSB apresentou as seguintes proposições: a)
requerimento  n.  1.981/2022,  solicitando ao responsável
pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Mi-
nas Gerais - CODEMIG, informações sobre o andamento
do processo de recuperação da cabeceira do Córrego
das Araras, no Município de Araguari, serviço que, con-
forme previsto no termo celebrado na época da constru-
ção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito
Industrial,  seria  executado  pela  CODEMIG;  b)  requeri-
mentos n.s 1.982/2022 e 1.983/2022, solicitando respecti-
vamente aos deputados estaduais Raul José de Belém e
Doorgal Gustavo Sad Lafayette de Andrada, que inter-
cedam  junto  aos  órgãos  competentes,  visando  o  au-
mento do número de policiais no Quinquagésimo Tercei-
ro Batalhão de Polícia Militar, para atender a grande de-
manda da população dos Municípios de Araguari, India-
nópolis, Grupiara, Estrela do Sul, Cascalho Rico, Araporã
e Tupaciguara, além dos distritos de Dolearina e Ama-
nhece, inclusive os casos de violência doméstica; c) re-
querimentos n.s 1.984/2022, 1.985/2022 e 1.986/2022, soli-
citando ao deputado federal Vilson Luiz da Silva, que por
meio de emendas sejam destinados recursos, respectiva-
mente: para a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação
Social  no  valor  de setecentos  mil  reais,  objetivando a
construção de um Centro de Convivência do Idoso, que
atualmente  funciona  em  prédio  alugado,  juntamente
com  o  Programa  de  Assistência  e  Integração  Social;
para Fundação Municipal de Esportes e Paradesporto, vi-
sando a aquisição de materiais esportivos para promover
a vivência esportiva de crianças e adolescentes, nas mo-
dalidades de futsal,  handebol,  basquetebol  e voleibol;
para a Secretaria Municipal de Obras, visando a constru-
ção de viaduto na Avenida Brasil (Bairro de Fátima) com
a Rodovia MG - 223, saída para Caldas Novas/GO, propi-
ciando mais segurança para motoristas e pedestres, con-
tribuindo na redução dos acidentes; d) moção de aplau-
so n. 95/2022, ao prefeito Renato Carvalho Fernandes,
pela entrega das obras de revitalização do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil Padre Nilo I - Unidade II, colo-
cando a educação como uma das prioridades da admi-
nistração; ao secretário municipal de Educação Gilmar
Gonçalves Chaves e à diretora do citado CMEI Silene de
Fátima, pelo trabalho que vêm desenvolvendo; e) mo-
ção de aplauso n. 96/2022, ao prefeito Renato Carvalho
Fernandes, ao secretário municipal de Educação Gilmar
Gonçalves Chaves, e ao presidente da Fundação Ara-
guarina de Educação e Cultura – FAEC, Diogo Machado
Cunha e Sousa, pela realização da Conferência Regio-
nal de Educação Básica, com o tema “Educação e os
Novos Tempos”, que contou com a palestra da consulto-
ra  da  Confederação  Nacional  dos  Municípios,  Mariza
Vasques Abreu, abordando o cotidiano diário da educa-
ção, colaborando com o desenvolvimento da educa-
ção nos tempos pós-pandemia; f) moção de aplauso n.
97/2022,  à  coordenadora  do  Serviço  de  Atendimento
Domiciliar – SAE, Rosana Francisca Nobre, e à psicóloga
Letícia Francisca Alves da Silva, pelo evento “Cuidar da
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Saúde e Valorizar a Vida”, destinado aos profissionais do
“Melhor em Casa” - a Segurança do Hospital no Confor-
to do Lar, que não medem esforços para prestar o devi-
do e apoio aos pacientes; no evento, foi ministrada pa-
lestra pela coordenadora do Curso de Enfermagem do
IMEPAC - professora Karla Walter. O Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB apresentou os requerimentos: a) n.
1.993/2022, solicitando o envio de ofício de pêsames à
família  da  senhora  Norivalda  Maria  Montes;  b)  n.
1.994/2022, convidando o diretor-presidente da LD Celu-
lose, Luís Kunel Diretor, para fazer uso da tribuna livre, a
fim de esclarecer as expectativas de geração do Valor
Adicionado Fiscal – VAF, em favor do Município. Os Vere-
adores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL,  Eunice Maria Mendes/PSB,  Paulo
César Pereira/DEM, Wilian Marques Postigo/PL, apresen-
taram moção (n. 98/2022) de aplauso aos organizadores
do evento Circuito Regional de Turismo Rural, destacan-
do as belezas do Município. Os Vereadores Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB,  Denise  Cristina  Lima de Andrade/PL,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM,
apresentaram moção (n.  99/2022) de aplauso a Paró-
quia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, na pessoa do
pároco Padre Júlio  Cézar  Siqueira,  pelas  homenagens
prestadas in  memoriam ao Padre Wilson Falcomer,  no
centenário de seu nascimento e quarenta e cinco anos
de sacerdócio em Araguari. Os Vereadores Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB e Wellington Resende da Silva/PL apre-
sentaram moção (n. 100/2022) de aplauso ao América
Futebol Clube, na pessoa do diretor Ricardo César de Oli-
veira, pelo título da Copa Araguari de Futebol Amador,
bem como ao Novo Horizonte Futebol Clube, pessoa do
diretor Leandro Henrique da Silva, pelo vice-campeona-
to. O Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarieda-
de solicitou o envio de ofício de pêsames (requerimento
n. 2.021/2022) à família do senhor Valdivino Antônio da
Silva. Os Vereadores Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade, Eunice Maria Mendes/PSB, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram mo-
ção (n. 101/2022) de aplauso a Marcos Luciano Sales Jú-
nior,  pelos  relevantes  serviços  prestados  na  Secretaria
Municipal de Esportes, com presteza e agilidade no aten-
dimento. Os Vereadores Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade e Wilian Marques Postigo/PL apresentaram
moção (n. 102/2022) de aplauso ao servidor Wesley Batis-
ta Vieira, pelos mais de trinta anos de relevantes serviços
prestados  ao  Município,  com presteza  e  agilidade no
atendimento. Os Vereadores Sebastião Joaquim Vieira/
PSL, Eunice Maria Mendes/PSB, Wellington Resende da Sil-
va/PL, apresentaram moção (n. 103/2022) de aplauso ao
prefeito Renato Carvalho Fernandes, a vice-prefeita Ma-
ria Cecília de Araújo e ao secretário de Administração
Marcos Vinicius de Lima Rodrigues, pelo pagamento de
quinquênios aos servidores públicos municipais, retroativo
a três meses. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL
solicitou o envio de ofícios de pêsames (requerimentos n.s
2.022/2022 e 2.023/2022) às famílias do senhor Gabriel Pei-
xoto Silva e da senhora Almerinda Camargos Santos do
Nascimento.  A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram os requerimen-
tos  n.s  2.057/2022,  2.058/2022,  2.059/2022,  2.060/2022,
2.061/2022, 2.063/2022, com aprovação tácita por conter
número regimental de assinaturas, solicitando a dispensa

dos interstícios regimentais para discussão e votação dos
projetos  de  lei  n.s  76/2012,  78/2022,  79/2022,  80/2022,
81/2022, 83/2022. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-
readoras Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Men-
des/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL,
apresentaram o requerimento n. 2.062/2022, com apro-
vação tácita por conter número regimental de assinatu-
ras,  solicitando  a  dispensa  dos  interstícios  regimentais
para discussão e votação do projeto de lei n. 82/2012. A
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereado-
res Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/
PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Re-
sende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresenta-
ram o requerimento n. 2.064/2022, com aprovação tácita
por conter número regimental de assinaturas, solicitando
a dispensa dos interstícios regimentais para discussão e
votação do projeto de lei n. 84/2012. A Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB apresentou o projeto de lei n.
89/2022, que “Modifica a denominação da Rua “H”, lo-
calizada no Bairro Goiás, para Rua Antônio Mendes de
Aguiar.” A Mesa da Câmara, por unanimidade de seus
membros, Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos - presidente, Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta - vice-presidente, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - pri-
meiro-secretário, Débora de Sousa Dau/PSC - segunda
secretária, e a Vereadora  Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB,  apresentaram  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
43/2022, que “Institui a Comenda aos Enfermeiros, Auxilia-
res de Enfermagem e Técnicos de Enfermagem, e dá ou-
tras providências” - com apoio dos Vereadores Paulo Cé-
sar Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC. A Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL e o Vereador Paulo
César  Pereira/DEM  apresentaram  o  projeto  de  lei  n.
90/2022, que “Modifica a denominação da Área Verde
localizada na projeção das Ruas Oito, Quatorze e Sonil-
da Costa Ribeiro, no Loteamento Portal de Fátima II, Bair-
ro Brasília, para Praça Antônio Luiz Parente Neto.” O Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos
apresentou o projeto de lei n. 91/2022, que “Dispõe sobre
a permanência de acompanhantes nas dependências
das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais, Uni-
dades  de Pronto  Atendimento  (UPAs)  e  maternidades
públicas  e  privadas,  e  dá outras  providências”  -  com
apoio da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC e dos
Vereadores Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almei-
da/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL. Os Vereado-
res Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/
PSB e Paulo César Pereira/DEM, apresentaram o projeto
de decreto legislativo n. 44/2022, que “Concede o Diplo-
ma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Danilo
Jair Gomes de Jesus.” V- LEITURA DE PARECERES- Os presi-
dentes das comissões permanentes a seguir relacionadas
encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos proje-
tos em tramitação, conforme disposto no art. 90 do Regi-
mento Interno. A Comissão Permanente de Legislação e
Justiça emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de
lei:  a)  n.  78/2022  (referenda convênio  de saída de n.
1261001138/2022/SEE, celebrado com a Secretaria de Es-
tado de Educação); b) n. 79/2022 (celebração de con-

vênio com o Hospital Santa Casa de Misericórdia); c) n.
80/2022 (celebração de convênio com o Hospital Santa
Casa de Misericórdia); d) n. 81/2022 (dá a denominação
de Milton de Lima Filho ao CAPS-AD III); e) n. 82/2022 (al-
tera a Lei n. 6.137, de 14 de fevereiro de 2019- contrata-
ção de operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal - CEF); f) n. 83/2022 (funções gratificadas de pre-
goeiros); g) n. 84/2022 (cria o Hospital de Transição com
Leitos de Longa Permanência); g) e de lei complementar
n. 6/2022 (altera a Lei Complementar n. 116, de 23 de ju-
lho de 2015- Código de Saúde do Município); nos citados
pareceres, o Vereador Paulo César Pereira/DEM assinou
em substituição ao Vereador Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos (ausente). A Comissão Permanente de Servi-
ços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação,
Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela aprovação
dos projetos de lei n.s 78/2022, 79/2022, 80/2022, 81/2022,
82/2022,  83/2022,  84/2022,  e  de  lei  complementar  n.
6/2022. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas emitiu pareceres pela aprova-
ção dos projetos de lei: a) n. 75/2022 (Termo Associativo
com a Associação do Circuito Turístico Rota do Triângu-
lo); b) n. 76/2022 (referenda o convênio de saída de n.
1261001016/2022/SEE, celebrado com a Secretaria de Es-
tado  de  Educação);  c)  n.s  78/2022,  79/2022,  80/2022,
81/2022, 82/2022, 83/2022, 84/2022; d) de lei complemen-
tar n. 6/2022; nos citados pareceres, o Vereador Paulo
César Pereira/DEM assinou em substituição ao Vereador
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos (ausente). A Comis-
são Permanente de Educação e Cultura emitiu parece-
res  pela  aprovação  dos  projetos  de  lei  n.s  76/2022,
78/2022. A Comissão Permanente de Saúde e Assistência
Social emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de
lei n.s 79/2022, 80/2022, 81/2022, 84/2022 e de lei comple-
mentar n. 6/2022. A Comissão Permanente de Trânsito e
Transportes emitiu pareceres pela aprovação do projeto
de lei n. 78/2022, com o Vereador Paulo César Pereira/
DEM assinou em substituição ao Vereador Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos  (ausente).  VI-  ORADORES  INSCRI-
TOS-  Primeiramente,  atendendo convite formulado por
meio do requerimento n. 1.732/2022, de autoria do Vere-
ador Wilian Marques Postigo/PL, fez uso da tribuna livre a
advogada Isabel Cristina Pimenta Pires, a fim de convidar
para o seminário que será realizado na sede da Subse-
ção da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a
pedofilia, como o enfrentamento, a abordagem da cri-
ança através da internet e o acolhimento após a denún-
cia. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Sebastião Joaquim
Vieira/ PSL, cumprimentaram a advogada pelo trabalho
desenvolvido. Encontravam-se inscritos e dispensaram o
uso da palavra, a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidarieda-
de, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débo-
ra de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/
PL, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL.
Fizeram uso da tribuna os Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira /Solidariedade e Débora de Sousa Dau/PSC; os de-
mais inscritos e presentes dispensaram o uso da palavra.
O Vereador Cláudio Coelho Pereira /Solidariedade falou
sobre o trabalho de fiscalização que ele fez no Cemitério
Park, no qual foram constatadas várias sepulturas aber-
tas, caídas e ossos humanos expostos. Discorreu também
sobre a pintura estratigráfica e o recapeamento que es-
taria sendo efetuado na cidade com recursos do Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA. A
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Vereadora Eunice Maria Mendes /PSB disse que deverá
levar a denúncia para as autoridades competentes resol-
verem o problema. A Vereadora Débora de Sousa Dau/
PSC falou sobre o projeto “Vereador no Bairro”, a ser de-
senvolvido no Distrito de Amanhece, juntamente com a
campanha de vacinação para os cães. VII- SEGUNDA
CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebasti-
ão Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington
Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encon-
travam-se na pauta desta sessão ordinária os projetos a
seguir  relacionados;  antecedendo  cada  votação,  foi
anunciada a discussão da matéria. Os projetos de de-
creto legislativo n.s 37/2022 e 38/2022 (de autoria da Ve-
readora  Eunice  Maria  Mendes/PSB),  foram  aprovados
por quinze votos, assim como correspondentes pareceres
da Comissão Permanente de Legislação e Justiça,  da
Comissão Especial e da Comissão Permanente de Reda-
ção, sendo que referidos projetos, promulgados pelo pre-
sidente da Câmara, foram convertidos respectivamente
nos Decretos Legislativos: a) n. 1.205, de 24 de maio de
2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor Érico Trebeschi”; b) n. 1.206, de 24
de maio de 2022, que “Concede o Diploma de Honra ao
Mérito ao  Excelentíssimo Senhor  Edson  Antônio Trebes-
chi.” Foi retirado da pauta o projeto de decreto legislati-
vo n. 39/2022, em virtude da ausência do Vereador Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos (proponente). Em vota-
ção o projeto de lei n. 76/2022, de autoria do Executivo,
foram aprovados por quinze votos: a) pareceres das Co-
missões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Po-
lítica Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas, de Educação e Cultura; b) projeto de lei n.
76/2022 e o parecer da Comissão Permanente de Reda-
ção 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. 47, de 24 de maio de 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” (transferência de
recurso  financeiro  estadual  destinado  à  execução  de
obras em escolas da rede municipal, no âmbito do pro-
grama de descentralização do ensino nos anos iniciais
do ensino fundamental). Em votação o projeto de lei n.
78/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados por
quinze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de
Educação e Cultura, de Trânsito e Transportes; b) projeto
de lei n. 78/2022 e o parecer da Comissão Permanente
de Redação 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 Pro-
posição de Lei n. 48, de 24 de maio de 2022, que “Refe-
renda o convênio de saída de n. 1261001138/2022/SEE,
que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais, por in-
termédio da Secretaria de Estado de Educação e o Mu-
nicípio de Araguari, dando outras providências” (aquisi-

ção de veículo escolar  destinado ao atendimento de
alunos matriculados em escolas da rede pública de ensi-
no). Em votação o projeto de lei n. 79/2022, de autoria
do Executivo, foram aprovados por quinze votos: a) pare-
ceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural,  de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas, de Saúde e Assistência So-
cial; b) projeto de lei n. 79/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as necessá-
rias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou a íntegra do texto final no parecer e transfor-
mou esse na Proposição de Lei n. 49, de 24 de maio de
2022, que “Autoriza o Município de Araguari a celebrar
convênio com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Araguari,  dando outras providências” (transferência de
recurso financeiro, no valor de sessenta mil reais, proveni-
ente da emenda impositiva n. 013-I-B-2022, destinado à
realização de  cirurgias  oftalmológicas).  Em votação o
projeto de lei n. 80/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados por quinze 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 Saúde e Assistência Social; b) projeto de lei n.
80/2022 e o parecer da Comissão Permanente de Reda-
ção 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. 50, de 24 de maio de 2022, que “Autoriza o Mu-
nicípio de Araguari a celebrar convênio com o Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Araguari, para transferên-
cia de recursos financeiros para custeio de ações e servi-
ços de saúde para enfrentamento da Epidemia da CO-
VID-19, dando outras providências” (no valor de noventa
e oito mil novecentos e noventa e sete reais). Em vota-
ção o projeto de lei n. 81/2022, de autoria do Executivo,
foram aprovados por quinze votos: a) pareceres das Co-
missões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Po-
lítica Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas, de Saúde e Assistência Social; b) projeto de
lei n. 81/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação  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 Pro-
posição de Lei n. 51, de 24 de maio de 2022, que “Dá a
denominação de  Milton  de Lima Filho  ao CAPS-AD III
(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), locali-
zado na Rua Teresinha Machado da Silva, Bairro São Se-
bastião.” Em votação o projeto de lei n. 82/2022, de au-
toria do Executivo, foram aprovados por quinze 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;  b)  projeto de lei  n.
82/2022 e o parecer da Comissão Permanente de Reda-
ção 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. 52, de 24 de maio de 2022, que “Altera a reda-
ção do art.  6º da Lei  n. 6.137, de 14 de fevereiro de
2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a con-
tratar  operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal – CEF, e dá outras providências.” Em votação o
projeto de lei n. 83/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados por quinze votos: a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,
Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e To-

mada de Contas; b) projeto de lei n. 83/2022 e o pare-
cer da Comissão 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. 53,
de 24 de maio de 2022, que “Cria funções gratificadas
de pregoeiros no âmbito da Administração Direta do
Município de Araguari.” Em votação o projeto de lei n.
84/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados por
quinze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de  Legislação e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e
Rural,  de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
de  Saúde  e  Assistência  Social;  b)  projeto  de  lei  n.
84/2022 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 n. 54, de 24 de maio de 2022, que
“Cria o Hospital de Transição com Leitos de Longa Per-
manência, dando outras providências.” IX- DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprova-
da sem restrições, por quinze votos, a ata da sessão or-
dinária da Câmara, realizada no dia dezessete de maio
de dois mil  e vinte e dois.  X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por quinze votos:
a)  requerimentos  n.s  1.943,  1.944,  1.945,  1.946,  1.947,
1.948, 1.949, 1.950, 1.951, 1.952, 1.953, 1.954, 1.955, 1.956,
1.957, 1.958, 1.959, 1.960, 1.961, 1.962, 1.963, 1.964, 1.965,
1.966, 1.967, 1.968, 1.969, 1.970, 1.971, 1.972, 1.973, 1.974,
1.975, 1.976, 1.977, 1.978, 1.979, 1.980, 1.981, 1.982, 1.983,
1.984, 1.985, 1.986, 1.987, 1.988, 1.989, 1.990, 1.991, 1.992,
1.993, 1.994, 1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001,
2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008, 2.009, 2.010,
2.011, 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018, 2.019,
2.020, 2.021, 2.022, 2.023, 2.024, 2.025, 2.026, 2.027, 2.028,
2.029, 2.030, 2.031, 2.032, 2.033, 2.034, 2.035, 2.036, 2.037,
2.038, 2.039, 2.040, 2.041, 2.042, 2.043, 2.044, 2.045, 2.046,
2.047, 2.048, 2.049, 2.050, 2.051, 2.052, 2.053, 2.054, 2.055,
2.056/2022; b) moções de aplauso n.s 94, 95, 96, 97, 98,
99,  100,  101,  102,  103/2022.  XI-  ORDEM  DO  DIA  DA
PRÓXIMA  SESSÃO-  Ficaram para  a  ordem do dia  da
próxima sessão ordinária: proposta de emenda à Lei Or-
gânica  do  Município  n.  99/2022-  em  segundo  turno;
projeto de lei n. 75/2022; projeto de decreto legislativo
n. 39/2022. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Vere-
adora 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  Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republica-
nos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; ausente na ses-
são o Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos. O
presidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos agradeceu a presença de todos, convocou os
vereadores para a próxima sessão ordinária da Câma-
ra, a realizar-se às oito horas do dia trinta e um de maio
do corrente ano; e, às treze horas e trinta minutos, de-
clarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, em 24 de maio de 2022.
Ata aprovada sem restrições, por quatorze votos. Sala
das sessões, em 31 de maio de 2022.  Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presidente;
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secre-
tário.  
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Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - -

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 829.356,83 865.174,38 888.062,31 1.054.889,99 932.580,95 887.284,97 1.392.648,14 1.027.930,99 974.267,01 982.075,64 982.899,17 1.239.934,61 12.057.104,99

Pessoal Ativo 829.356,83 865.174,38 888.062,31 1.054.889,99 932.580,95 887.284,97 1.392.648,14 1.027.930,99 974.267,01 982.075,64 982.899,17 1.239.934,61 12.057.104,99

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 761.856,88 795.549,18 752.354,56 917.450,89 796.170,70 751.001,80 1.253.788,40 743.499,64 970.800,31 979.744,34 980.506,41 1.238.958,28 10.941.681,39

Obrigações Patronais 67.499,95 69.625,20 135.707,75 137.439,10 136.410,25 136.283,17 138.859,74 284.431,35 3.466,70 2.331,30 2.392,76 976,33 1.115.423,60

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 829.356,83 865.174,38 888.062,31 1.054.889,99 932.580,95 887.284,97 1.392.648,14 1.027.930,99 974.267,01 982.075,64 982.899,17 1.239.934,61 12.057.104,99 0,00
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DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL Ajustada

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 489.630.011,91

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 0,00

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
= (IV - V - VI) 489.630.011,91

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 12.057.104,99 2,46

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 29.377.800,70 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 27.908.910,67 5,70

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 26.440.020,63 5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas
Valores

30/04/2022

Notas Explicativas -

Notas Explicativas
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Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte

No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte

Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -

Valores Percentuais
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Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)
Percentual

Percentual

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) -

Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)

DTP em 2021 (XII) (%)

Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)

Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)
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Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) - - - - - - - - - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)

% DTP (VIII / VII)

LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)
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Notas Explicativas
Valores

30/04/2022

Notas Explicativas -

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

Notas Explicativas
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