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PORTARIA GAB Nº 013/2022

“Nomeia pregoeiro e a equipe de apoio
de que trata o Decreto Municipal nº 109, de 1º
de julho de 2020, para conduzir a licitação do
pregão na forma presencial e eletrônico, dan-
do outras providências.”

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

CONSIDERANDO que o período de investi-
dura do pregoeiro e da respectiva equipe de
apoio não poderá exceder a um ano, sendo
vedada  a  recondução dos  membros  na  sua
totalidade para o período subsequente, con-
forme estabelece o Decreto Municipal nº 109,
de 1º de julho de 2020;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar
nº 083, de 28 de janeiro de 2013, em seu art.
4º, acrescentou o art. 59-A a Lei Complemen-
tar  nº  062,  de  30  de  setembro  de  2009,  que
dispõe  sobre  o  Plano  de  Cargos  e  Carreiras
dos Servidores da Câmara Municipal de Ara-
guari, criando a Comissão Permanente de Lici-
tação e Pregão e que faz necessário nomear
o pregoeiro e a equipe de apoio, para a reali-
zação de pregão no modo presencial  e ele-
trônico;RESOLVE:

Art.  1º.  Fica  constituída  a  Comissão  Per-
manente de Licitação da Câmara Municipal
de Araguari,  de que trata Decreto Municipal
nº 109, de 1º de julho de 2020, para atuarem
no  pregão  na  modalidade  presencial  e  ele-
trônico, as seguintes pessoas para as funções
ora indicadas:

MEMBROS  EFETIVOS  CPL  E  DA  EQUIPE  DE
APOIO:
Denise Martins de Oliveira – Presidente
Leonardo da Silva - Pregoeiro
Danilo Borges dos Santos Martins – Membro
Diego Amaro Simões – Membro
Cleusa Aparecida Vieira – Membro
Edna Aparecida Viana Abadio – Membro
Jorge Nicolau Cafrune Neto – Membro

SUPLENTES:
Manfredo Martin Neto 
José Claudiano Valdivino

Art.  2º  O mandato  dos  membros  ora  no-
meados,  será  pelo  prazo  de  1  (um)  ano,  a
contar da data desta Portaria.

Art.  3º  Os  servidores  designados  para  a
Comissão,  enquanto no exercício da função,
receberão gratificação no percentual de 70%
(setenta por cento) do valor dos vencimentos
atualizados da Classe IV, nível I, Grupo TL, fixa-
dos  na  tabela  vigente  do  Anexo  IV  da  Lei
Complementar  n°  083,  de  janeiro  de  2013,
com exceção do servidor  designado para  a

função de Pregoeiro  que  receberá  gratifica-
ção equivalente a 100% (cem por cento), do
valor  dos  vencimentos  atualizados  da  Classe
VI, nível I, Grupo TL, conforme disposto no §4°
do art.59-A, da Lei complementar 62/2009, al-
terado pela Lei Complementar n° 186/2021.
Parágrafo  Único.  O servidor  receberá  a  retri -
buição pecuniária  prevista  no “caput”  deste
artigo, enquanto perdurar a designação, não
incorporando  este  valor,  sob  qualquer  título,
aos seus vencimentos.

Art. 4º Nos procedimentos que forem ado-
tados  o  sistema de pregão,  o  pregoeiro  e  a
respectiva equipe de apoio serão os mesmos
membros da Comissão Permanente de Licita-
ção,  respondendo pela função de pregoeiro
o Membro designado nesta Portaria.

Art. 5° Na ausência do Pregoeiro designa-
do, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação responderá pela função ou promo-
verá a indicação de qualquer  um dos mem-
bros efetivos que reunir qualificação profissio-
nal e perfil adequado.

Art.  6°  A designação do Pregoeiro desig-
nado poderá ocorrer pelo período de um ano,
admitindo-se  reconduções  para  períodos  se-
guintes, ou para licitação específica.

Art. 7° Revogadas as disposições em con-
trário,  especialmente,  as  portarias  ns°  GAB
003/2022, 005/2022 e 010/2022 a presente por-
taria entra em vigor na data da sua publica-
ção no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo
Municipal, produzindo efeitos a partir da data
de sua publicação.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, em 21 de julho de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto 
Presidente

_____________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GE-
RAIS, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JUNHO
DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câmara Munici-
pal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reu-
niu-se ordinariamente no dia vinte e um de ju-
nho 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, Vere-
ador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos, invocando a proteção de Deus e em
nome do povo araguarino, declarou aberta a
sessão e solicitou ao primeiro-secretário que fi-
zesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Res-
ponderam a Vereadora  Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras Débora  de Sousa
Dau/PSC  -  segunda-secretária,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos - presidente,

Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo
César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota - vice-presidente, Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL  -  primeiro-secretário,  Waltemir  Rodri-
gues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Na  se-
quência,  solicitou  ao  primeiro-secretário  que
fizesse  a  leitura  da  ata  da  sessão  anterior  e
das  correspondências  recebidas.  II-  LEITURA
DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR-  Foi  lida  a  ata
da sessão ordinária da Câmara, realizada no
dia  quatorze  de  junho  de  dois  mil  e  vinte  e
dois.  III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RE-
CEBIDAS- O prefeito do Município, por meio do
ofício n. 1.132/2022, encaminhou o saldo ban-
cário referente ao período de um a dez de ju-
nho do corrente. IV- APRESENTAÇÃO SEM DIS-
CUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a
seguir  relacionados  solicitaram  ao  prefeito,
por meio dos requerimentos:  1)  Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC: a) n. 2.163/2022- compra de
um caminhão com cesto elevatório para a re-
alização de manutenção nos semáforos; b) n.
2.164/2022-  designação  de  médicos  para
atender  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  da
Família Novo Horizonte e do Bairro Amorim; c)
n. 2.165/2022- instalação de pontos de ônibus
do  transporte  coletivo  no  Loteamento  Resi-
dencial  Cidade Jardim;  d)  n.  2.166/2022-  im-
plantação de ciclofaixa na Avenida Geralda
Peixoto-  Loteamento  Residencial  Portal  dos
Ipês I e II, na Avenida Gilberto Antônio Barreto-
Loteamento Residencial Bela Suíça I,  II  e III,  e
na Avenida das Codornas- Bairro dos Bosques;
e)  n.s  2.167/2022,  2.171/2022-  implantação de
parklets nas principais ruas centrais da cidade,
bem como estudo para implantar também nos
bairros; f) n. 2.169/2022- recapeamento da Rua
Unaí  (Bairro  Brasília);  g)  n.  2.170/2022-  asfalta-
mento da estrada de acesso à Usina Hidrelétri-
ca  Piçarrão,  sentido  Indianópolis;  2)  Clayton
Francisco Brazão/PSC, Wilian Marques Postigo/
PL: a) n. 2.168/2022- troca das lâmpadas no via-
duto sentido Distrito de Amanhece; 3) Débora
de Sousa Dau/PSC: a) n. 2.172/2022- que inter-
ceda junto aos órgãos competentes, objetivan-
do o registro da estrada localizada nos arredo-
res da MG-223, um quilômetro e meio antes da
Ponte  de  Tupaciguara,  com  atualização  do
mapa no sistema rodoviário; a medida irá per-
mitir  o patrolamento e cascalhamento da via;
b)  n.  2.173/2022-  esclarecimentos  sobre a  de-
mora no agendamento de consulta com urolo-
gista,  na  Policlínica;  relatou  a  proponente,  o
quadro de um paciente com problema de he-
morroidas, que estaria se agravando devido à
demora no atendimento por especialista; c) n.
2.175/2022- instalação de parque infantil  e de
academia ao ar livre na Praça Doutor José Je-
hovah Santos; d) n. 2.176/2022- plantio de árvo-
res frutíferas na Praça Doutor José Jehovah San-
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tos, em substituição as foram retiradas e com risco
de  queda,  melhorando  a  paisagem  do  local,
conforto térmico e conscientizando sobre a im-
portância da flora nativa e do planejamento ur-
banístico; 4) Débora de Sousa Dau/PSC, Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota: n.  2.174/2022-  realização
de manutenção na grade de proteção da boca
de lobo situada próximo ao número 570 da Rua
Rio Branco esquina com a Rua Rodolfo Paixão;
destacaram os  proponentes,  que o bueiro  que
cedeu, facilitando a obstrução e a incapacidade
de drenagem, estaria próximo a rampa de acessi-
bilidade para cadeirantes, elevando ainda mais
a gravidade da situação; 5) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL: a) n. 2.177/2022- reparo imediato
nos reservatórios de água da bateria da Chancia,
estando um com a tampa quebrada (entrada de
pássaros, folhas, entre outros tipos de animais e re-
síduos) e o outro com rachadura (constantes va-
zamentos); b) n. 2.178/2022- que encaminhe rela-
tório  detalhado especificando quantas notifica-
ções para limpeza de terrenos baldios seriam emi-
tidas por semana, relacionando os servidores res-
ponsáveis pelo serviço e o número de veículos uti-
lizados para esta finalidade; c) n. 2.182/2022- que
a Superintendência de Água e Esgoto - SAE ava-
lie a possibilidade de adquirir e instalar sistema de
nobreaks para garantir o fornecimento ininterrup-
to de energia nas baterias de água, visando evi-
tar os constantes vazamentos em decorrência da
queda ou falta de energia; d) n. 2.183/2022- que
informe com qual frequência e de que maneira
estaria sendo realizada a limpeza no lago orna-
mental do Bosque John Kennedy, esclarecendo
se o trabalho seria executado por servidores do
Município;  se  realizado por  terceiros,  informar  o
valor da prestação do serviço; segundo a propo-
nente, a manutenção periódica e o tratamento
da água seriam indispensáveis para a saúde dos
peixes  e  destacar  a beleza  do lago;  6)  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL: n. 2.180/2022- informações sobre a sus-
pensão do pagamento do adicional “pó de giz”,
aos professores  em sala de aula e contratados
por meio de processo seletivo; encaminhamento
de cópia do parecer que fundamentou a referi-
da decisão; que informe se os profissionais foram
avisados da medida, com antecedência; 7) Euni-
ce Maria Mendes/PSB: a) n. 2.184/2022- aquisição
de equipamentos para as fanfarras; que o servi-
dor público e maestro Argemiro Ferreira dos San-
tos Filho fique responsável apenas pelos ensaios
das fanfarras; b) n. 2.186/2022- que interceda jun-
to a Secretaria de Estado de Desenvolvimento So-
cial (SEDESE), por meio da Subsecretaria de Esta-
do de Esportes - SUBESP, para a liberação de re-
curso, no valor de setenta mil reais, visando imple-
mentar o desenvolvimento de atividades físicas/
esportivas  de  pessoas  com  deficiência;  c)  n.
2.187/2022- ampliação de três  salas de aula no
Centro Educacional Municipal – CEM Neusa Ro-
drigues Teixeira, para atender a grande deman-

da; d) n. 2.188/2022- que informe se estaria sendo
realizada  a  reposição  de  aulas  aos  alunos  da
zona rural que não tiveram acesso ao ensino de-
vido a paralisação do transporte escolar; se ne-
gativa a resposta, que a medida seja adotada o
mais rápido possível; e) n. 2.189/2022- que sejam
organizados shows nas feiras, nos finais de sema-
na,  com artistas  do Município,  como forma de
movimentar a economia, revitalizar a arte e a cul-
tura,  disponibilizando  apresentações  gratuitas  à
população; f) n. 2.190/2022- que seja agilizada a
vacinação de idosos e de crianças contra a Co-
vid-19,  demostrando a importância  da imuniza-
ção  com  campanhas  e  divulgações;  g)  n.
2.192/2022-  aquisição  de  seis  ônibus  4x4  com
adaptações, para o transporte de alunos da zona
rural nos locais de difícil acesso para vans, aten-
dendo também os alunos com deficiência; h) n.
2.193/2022- implantação de sinalização em frente
ao Centro Educacional Municipal - CEM João Pe-
dreiro,  demarcando  estacionamento  para  as
vans, na entrada dos alunos pelo portão menor e
na saída pela quadra; execução de pintura estra-
tigráfica com faixa de carga e descarga na porta
do Viveiro de Mudas Primavera,  na Rua Doutor
Canabrava, número 100; i) n. 2.194/2022- implan-
tação de melhorias no estacionamento na porta
do  Ginásio  Poliesportivo  General  Rubens  Mário
Brum Negreiros, destinado aos ônibus que trans-
portam os alunos que participam de jogos; pesso-
as de outros municípios estacionam no local de
parada dos ônibus; j) n. 2.195/2022- encaminhan-
do para análise,  anteprojeto de lei  instituindo o
"Selo Escola Amiga do Autista"; 8) Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB: a) n. 2.196/2022- que encaminhe
relação das professoras, recreadoras e superviso-
ras  contratadas  por  meio  de processo  seletivo;
que informe o número de pessoas aprovadas em
concurso, para citados cargos, que ainda não fo-
ram chamadas;  b) n. 2.198/2022-  realização de
estudo  para  implantar  o  condomínio  do  idoso
(chalés montados e mobiliados) em Araguari, nos
moldes do inaugurado em Uberlândia, destinado
às pessoas que vivem em situação de vulnerabili-
dade  social;  sendo  a  conta  de  energia  paga
pelo Município;  9) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL, Wilian Marques Postigo/PL:
n. 2.197/2022- que seja dada a denominação de
Delermando Veloso de Araújo ao prédio localiza-
do na Rua Sebastião Naves, número 550 (Bairro
Miranda);  10)  Marcus Vinícius  Duarte/Republica-
nos: a) n. 2.204/2022- que realize estudo para per-
mitir  o estacionamento apenas de um lado da
Rua Guanabara (Bairro Amorim), em frente à Es-
cola Estadual Eleonora Pieruccetti, devido ao in-
tenso trânsito de veículos, com risco para os alu-
nos e demais pedestres; b) n. 2.205/2022- instala-
ção de redutor de velocidade em frente ao nú-
mero 115 da Avenida Gilberto  Antônio  Barreto,
Loteamento  Residencial  Bela  Suíça II  (Bairro  de
Fátima), pois funciona uma igreja no local; c) n.

2.206/2022- instalação de academia ao ar livre na
Praça Valquíria Carvalho Araújo (Bairro Milenium);
d) n. 2.207/2022- realização de limpeza na área
do Aeroporto Santos Dumont; o mato estaria to-
mando conta do local, atraindo pragas causado-
ras de doenças; e) n. 2.208/2022- que seja disponi-
bilizado um caminhão-pipa para apagar a poeira
provocada pela movimentação dos caminhões
no processo de limpeza das Unidades de Recebi-
mento de Pequenos Volumes - URPV’s; 11) Paulo
César  Pereira/DEM:  a)  n.  2.209/2022-  realização
de campanha informativa e educativa de divul-
gação  do  Programa  Identidade  Jovem  “ID-
JOVEM”,  destinado  a  jovens  com  idade  entre
quinze e vinte e nove anos, pertencentes à família
com renda mensal de até dois salários mínimos e
inscrita no Cadastro Único do Governo Federal,
garantindo direitos previstos no Estatuto da Juven-
tude,  como desconto  de  cinquenta  por  cento
em cinemas, teatros, shows e outros eventos; duas
vagas gratuitas e duas com cinquenta por cento
de desconto no transporte interestadual, por veí-
culo, embarcação ou comboio ferroviário e isen-
ção  do  pagamento  de  taxa  para  emissão  de
Carteira de Identidade Estudantil;  no Município,
quatro mil  quatrocentos e vinte e um jovens se
enquadram no programa, mas apenas cento e
trinta  e  dois  ativos  para  utilização;  b)  n.
2.211/2022- implantação de vagas de estaciona-
mento em frente ao Hotel Monte Castro, na Ave-
nida Mato Grosso, número 1.870; em frente ao ho-
tel existe um recuo no canteiro central, podendo
ser utilizado para estacionamento de carros, vans
e ônibus; c) n. 2.212/2022- elaboração de um pla-
no de ação municipal com estratégias para o au-
mento de coberturas vacinais nas crianças, a fim
de alcançar  o  índice  de  noventa  e  cinco  por
cento, preconizado pelo Ministério da Saúde; des-
tacou o proponente, que o Grupo de Análise e
Monitoramento da Vacinação (GAMOV) da Se-
cretaria  de  Saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais
(SES-MG), observou a queda nos índices de co-
bertura vacinal infantil, a partir de dois mil e vinte,
com o agravamento da ascensão da pandemia
de Covid-19; d) n. 2.213/2022- implementação do
Programa RECONECTE, da Secretaria Nacional da
Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, em Centros de Referência da
Assistência Social, CRAS, Centro de Referência Es-
pecializado da Assistência Social - CREAS, escolas,
centros comunitários, entre outros, abordando a
tecnologia da informação, internet e redes sociais
no âmbito familiar e na formação das crianças e
adolescentes; 12) Paulo César Pereira/DEM, Deni-
se  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  n.  2.210/2022-
adesão ao aplicativo institucional de Promoção
de Políticas para as Mulheres, da Secretaria Naci-
onal de Políticas para as Mulheres - Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consti-
tuindo uma rede de instituições que garante os di-
reitos  da  mulher,  disponibilizando  programas  e
projetos;  sugerindo os proponentes,  que a vice-
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prefeita  Maria  Cecília  de  Araújo  represente  as
mulheres do Município e esteja à frente da im-
plantação  do  programa;  13)  Renato  de
Almeida/PSC: a) n. 2.214/2022- prioridade e celeri-
dade  na  realização  de  nova  licitação  para  a
prestação dos serviços de gestão na Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, ressaltando que o atu-
al contrato foi prorrogado por mais cento e oiten-
ta dias, conforme publicação na edição n. 1.392
do Diário Oficial, mas seriam sucessivas as recla-
mações quanto à qualidade dos serviços presta-
dos; b) n. 2.215/2022- reiterando pedido de notifi-
cação do proprietário para que determine a lim-
peza dos terrenos números 361 e 371 da Avenida
Miguel Canut, no Residencial Portal de Fátima; c)
n. 2.217/2022- cópia do contrato assinado com a
empresa responsável pelo estacionamento rotati-
vo (zona azul), para que possíveis falhas ou omis-
sões sejam imediatamente corrigidas; segundo o
proponente, seriam inúmeras as denúncias de co-
branças irregulares; d) n. 2.218/2022- notificação
do proprietário para que determine a limpeza do
terreno número 653 da Rua Diva Lima de Mene-
zes Silva Campos, no Residencial Portal dos Ipês II;
e) n. 2.219/2022- realização de limpeza no entor-
no do Hospital de Campanha, na Rua da Mata,
número 939 (Bairro Miranda), devido ao acúmulo
de lixo; 14) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n.
2.220/2022- execução de obras para a implanta-
ção das redes de água e de esgoto na Rua Achi-
leu Dias da Silva (Bairro Goiás parte alta);  b) n.
2.221/2022- realização de reparos para conter o
vazamento que estaria ocorrendo na rede de es-
goto da Rua Major Mocinho - Centro, especial-
mente em frente ao número 65; 15) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB, Wilian
Marques Postigo/PL: n. 2.222/2022- construção de
ciclovia  na Avenida das  Palmeiras;  16)  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL:
n. 2.223/2022- instalação de placas com a deno-
minação das praças da cidade; 17) Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB: n.
2.225/2022-  inclusão no plano cicloviário das Ruas
João Rodrigues da Cunha, Floriano Peixoto, Alvim
Borges, Natal Mujali, Sacramento, Estácio de Sá,
Olegário  Maciel,  Marciano  Santos,  Rodolfo  Pai-
xão, Joaquim Barbosa, Padre Nicácio, Abílio Fer-
reira e Saint’ Clair Pereira de Melo, das Avenidas
da Saudade, Joaquim Anibal, Nicolau Dorázio, Ti-
radentes, Hugo Alessi, Doutor Sebastião Naves de
Resende Filho, Doutor Oswaldo Pieruccetti, Miguel
Assad Debs, Maria Abadia da Costa, Gilberto An-
tônio Barreto e Geralda Peixoto, como também a
Rodovia LMG-414 para o Distrito de Amanhece e
os Parques dos Ferroviários, Linear Ferroviário Mile-
nium e Caminho dos Trilhos; 18) Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL:  n.  2.226/2022-  recapeamento  asfáltico
da Rua Estácio de Sá, entre a Avenida Calimério
Pereira de Ávila e a Rua Sacramento; 19) Sebasti-
ão  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
2.227/2022- que informe se existe projeto habitaci-

onal para o Município, com recurso do governo
federal;  b)  n.  2.228/2022-  construção  de  faixas
elevadas para pedestres em toda a extensão das
Avenidas Mato Grosso e Coronel Belchior de Go-
doy, nos locais de maior trânsito de pedestres; c)
n. 2.229/2022- que seja reordenada a numeração
dos imóveis nas Ruas Luiz Carlos e Carmo do Para-
naíba (Bairro Santiago), por não estar na ordem
crescente; d) n. 2.231/2022- que informe o valor
gasto  com  a  previdência  social  dos  servidores
municipais, em dois mil e vinte e um; 20) Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.233/2022- troca do piso
no Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI
Wanda Pieruccetti,  que estaria quebrado;  b) n.
2.234/2022-  construção  de  Centro  Educacional
Municipal – CEM para atender o Loteamento Re-
sidencial Portal dos Ipês I, II, II, pois a falta de uma
unidade no setor sobrecarrega o Centro Educaci-
onal  Municipal  Professor  Hermenegildo Marques
Veloso;  c) n. 2.236/2022-  construção de campo
de  futebol  na  Praça  Doutora  Patrícia  Resende
Ávila, Loteamento Residencial Cidade Nova (Bair-
ro Ouro Verde); d) n. 2.237/2022- instalação de re-
dutor de velocidade na Rua Leopoldo Fernandes
(Bairro Paraíso);  e) n. 2.238/2022- construção de
quadra de peteca na área de propriedade do
Município localizada na Rua Carlos Ramiro esqui-
na com a Rua Engenheiro Bethou (Bairro Santia-
go); f) n. 2.239/2022- reajuste do vale-alimentação
dos  servidores  públicos  efetivos  e  contratados,
para  quatrocentos  e  cinquenta  reais;  g)  n.
2.240/2022- pagamento do vale-alimentação de
maneira integral (mês fechado), inclusive para os
servidores que trabalham em regime de escala,
como  vigias,  guardas  patrimoniais,  motoristas,
dentre outros que recebem um valor menor; h) n.
2.241/2022- que seja elaborada reforma adminis-
trativa para todos os servidores públicos, estabe-
lecendo novos critérios de progressão e valoriza-
ção das carreiras, beneficiando várias categorias
hoje não atendidas, corrigindo o salário-base de-
fasado, abaixo do salário mínimo nacional e esta-
belecendo  critério  de  valorização  trienal;  i)  n.
2.242/2022- concessão de recomposição salarial,
no percentual  de doze vírgula quarenta e sete
por cento, para os servidores públicos municipais,
podendo ocorrer em duas etapas, sendo quatro
vírgula quarenta e nove por cento a partir de ju-
lho, e sete vírgula sessenta e três por cento a partir
de novembro do corrente ano; j)  n.  2.243/2022-
que informe o número de concursos realizados a
partir de agosto de dois mil e sete, sob o regime
celetista,  discriminando o nome dos candidatos
classificados  e  convocados  (lotação);  k)  n.
2.244/2022- celebração de convênio com a pla-
taforma corporativa  de bem-estar  Gympass,  vi-
sando  disponibilizar  para  os  servidores  públicos
efetivos e comissionados, as atividades de promo-
ção da saúde física, mental, nutricional, ativida-
des terapêuticas e holísticas, como yoga, medita-
ção; 21) Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Paulo Cé-
sar Pereira/DEM: n. 2.235/2022- alteração do Esta-

tuto do Servidor Público do Município, adequan-
do à regulamentação prevista na Consolidação
das Leis do Trabalho que acrescentou mais dias
ao direito do servidor na licença por motivo de
doença em pessoa da família, e aumentou a ida-
de dos filhos para terem direito ao acompanha-
mento;  22)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  ,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.246/2022- reforma
da Praça Prefeito Elmiro Barbosa, com a instala-
ção de academia ao ar livre e de espaço infantil;
23)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.
2.247/2022- recapeamento da Rua Circular (Bairro
Santa  Helena);  b)  n.  2.248/2022-  realização  de
operação tapa-buraco próximo ao número 100
da Rua Pedro Mendes de Aguiar (Bairro Goiás);
24)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Eunice
Maria Mendes/PSB: n. 2.249/2022- que interceda
junto a direção do Hospital Sagrada Família, vi-
sando a celebração de convênio; 25) Wilian Mar-
ques  Postigo/PL:  a)  n.  2.250/2022-  patrolamento
da estrada que liga o Distrito de Amanhece ao
Povoado de Ararapira; b) n. 2.253/2022- aquisição
de uma pá-carregadeira. para a Secretaria Muni-
cipal de Obras atender a demanda na zona rural;
c) n. 2.254/2022- instalação de redutor de veloci-
dade na altura do número 193 da Avenida Coro-
nel Belisário Rodrigues da Cunha (Bairro Maria Eu-
gênia); 26) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
2.257/2022- realização de estudo a fim de melho-
rar o trânsito no cruzamento das Ruas Raul José
de Belém e Inhambús (Bairro dos Bosques), tam-
bém executando o serviço de pintura estratigráfi-
ca no setor; b) n. 2.258/2022- recapeamento das
Ruas Dezenove de Outubro, Bonsucesso, Trinda-
de, Primavera, Nicanor Garcia e Colúmbia (Bairro
Santa Terezinha); c) n. 2.259/2022- execução dos
serviços de capina, poda de árvores e varrição
no Bairro Gutierrez, pois estariam sendo realizados
apenas na avenida; d) n. 2.260/2022- que sejam
adotadas medidas visando reduzir a velocidade
dos veículos na Rua Padre Nicácio (Bairro Amo-
rim); e) n. 2.261/2022- que informe o número de
pacientes que aguardam pela cirurgia de pos-
tectomia (fimose), quantas seriam realizadas por
mês e em qual unidade; f) n. 2.262/2022- execu-
ção do serviço de pintura estratigráfica e sinaliza-
ção horizontal e vertical nas Ruas Romualdo Coe-
lho,  José  Luiz  França,  José  Monteiro  de  Araújo
(Bairro Vieno); 27) Cláudio Coelho Pereira/Solidari-
edade:  a)  n.  2.263/2022-  reiterando os  pedidos
constantes dos requerimentos números 6, 7, 13, 27,
28, 157, 162, 165, 399, 496, 900, 901, 1.021, 1.022,
1.023, 1.116, 1.119, 1.120, 1.238, 1.240, 1.338, 1.339,
1.340, 1.446, 1.447, 1.616, 1.638, 1.639, 1.641, 1.642,
1.739, 1.740, 1.741, 1.742, 1.743, 1.844, 1.845, 1.846,
1.847, 1.848, 1.948, 1.949, 1.950, 1.951, 1.952, 1.953,
2.065,  2.066,  2.067,  2.068,  2.069/2022;  segundo o
proponente, não foram encaminhadas respostas
aos citados requerimentos, em cumprimento ao
prazo legal estabelecido no art. 38 da Lei Orgâni-
ca do Município; b) n. 2.265/2022- cópia do pro-
cesso licitatório da obra de revitalização da Pra-
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ça Avelino Alves Coutinho Alves (Bairro Miranda),
bem como das ordens de serviço, medições, em-
penhos e pagamentos; que informe o motivo da
não realização de terraplanagem dentro do cro-
nograma, o responsável pelo serviço e a previsão
de execução; c) n. 2.266/2022- cópia na íntegra
do processo licitatório de contratação de shows
musicais em dois mil e vinte e um e dois mil e vinte
e dois, assim como das ordens de serviço, empe-
nhos e pagamentos efetuados; d) n. 2.267/2022-
cópia na íntegra do processo licitatório para exe-
cução do serviço de instalação de placas com
nome de ruas, como também das ordens de ser-
viço, medições, empenhos e pagamentos realiza-
dos; que informe a origem das informações (no-
mes de ruas/avenidas e bairros) que estariam sen-
do  colocadas  nas  referidas  placas;  e)  n.
2.268/2022- informações sobre a existência de ne-
gócio jurídico, de locação de imóveis ou outros,
figurando como partes a Prefeitura Municipal e o
esposo da vice-prefeita ou outro parente consan-
guíneo,  em  linha  reta  ou  colateral;  f)  n.
2.269/2022- cópia na íntegra do processo licitató-
rio de limpeza urbana (varrição, limpeza de pra-
ças  e  canteiros,  capina,  remoção de entulhos,
poda/supressão de árvores,  roçagem e etc.)  e
das respectivas ordens de serviço, medições, em-
penhos e pagamentos; encaminhamento de do-
cumentos comprobatórios da execução das po-
das/supressões realizadas em dois mil e vinte e um
e dois mil e vinte e dois; g) n. 2.270/2022- cópia na
íntegra do processo licitatório para execução dos
serviços de publicidade na Administração Direta
e Indireta, bem como cópia das ordens de servi-
ço, empenhos e pagamentos referentes a dois mil
e vinte e um e dois mil e vinte e dois. A Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL apresentou os
requerimentos: a) n. 2.179/2022, solicitando a Su-
perintendência Regional de Regularização Ambi-
ental Triângulo Mineiro - SUPRAM TM, superinten-
dente Kamila Borges Alves, que encaminhe rela-
tório detalhado dos estudos e processos de outor-
ga e licenças referentes a instalações de Peque-
nas Centrais Hidrelétricas (PCHs), em análise e/ou
aprovados recentemente, para serem implanta-
das em Araguari, contendo a localização, finali-
dade, modo de uso do recurso hídrico, parece-
res,  nome do empreendedor  e  do  responsável
técnico; solicitando também, que a SUPRAM noti-
fique o Município, por meio da Secretaria Munici-
pal  de  Meio  Ambiente,  sempre que  receber  o
protocolo de qualquer solicitação referente à im-
plantação de PCH e Centrais  Geradoras Hidre-
létricas  (CGHs);  b)  n.  2.181/2022,  solicitando ao
deputado federal José Vitor de Resende Aguiar,
a apresentação e aprovação de projeto de lei
dando a denominação de Iron Gomide ao via-
duto existente no entroncamento da BR-050 com
a MG-223, localizado próximo ao trevo de acesso
ao Município de Cascalho Rico, homenageando
um grande produtor  rural,  pioneiro na irrigação
por gotejamento nas lavouras de café e referên-

cia na agropecuária e no cultivo de coco anão
em todo o Brasil, cultivando ainda macadâmia,
seringueira,  milho,  cana  de  açúcar  e  girassol,
além de implantar  represas para piscicultura.  A
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e o Verea-
dor  Sebastião Joaquim Vieira/PSL  apresentaram
moção (n. 109/2022) de aplauso ao senhor Arge-
miro Ferreira dos Santos Filho, maestro das fanfar-
ras dos Centros Educacionais Municipais Tenente-
Coronel Vilagran Cabrita e Professor Hermenegil-
do Marques Veloso, pela brilhante apresentação
durante a primeira Copa Estudantil  de Futsal In-
fantil,  realizada  pelo  Município;  destacaram  os
proponente, que Argemiro Ferreira dos Santos Fi-
lho, integrante da Banda Marcial Trovão Azul, da
Escola Estadual Professor Antônio Marques, assu-
miu a liderança recentemente, em razão do fale-
cimento de Itamar Damião. A Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB apresentou as seguintes  pro-
posições: a) requerimento n. 2.185/2022, solicitan-
do ao deputado estadual Doorgal Gustavo Sad
Lafayette  de Andrada,  que seja  disponibilizada
emenda no valor de cem mil reais, contribuindo
com as famílias araguarinas que possuem mem-
bros  com  Transtorno  do  Espectro  do  Autismo
(TEA), para garantir o acesso à saúde, educação
e  inserção  social;  ressaltou  a  proponente  que,
quanto mais rápido for o diagnóstico, as crianças
serão  inseridas  e  desenvolvidas  as  intervenções
psicossociais  necessárias;  b)  requerimento  n.
2.191/2022, solicitando ao reitor do Instituto Master
de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC, Jo-
sé Júlio Lafayette, a abertura de um Centro de
Atendimento  para  atenção  diária  às  crianças/
adolescentes/pessoas com Transtorno do Espec-
tro do Autismo (TEA), oferecendo assistência e in-
clusão escolar e social, contando com consultó-
rios nas áreas de clínica geral, fonoaudiologia, fisi-
oterapia, psicologia, pedagogia e neuropsicolo-
gia, além de salas de recepção, convivência, di-
agnósticos, reuniões, integração sensorial multidis-
ciplinar, terapia infantil,  terapia para adolescen-
tes, treino de Atividades de Vida Diária (AVD), ofi-
cinas para famílias, jardim sensorial, área de play-
ground; c) moção (n. 110/2022) de aplauso a Fa-
brício Fonseca, pela vitória na décima nona Volta
Ciclística de Goiás, realizada em Caldas Novas,
onde sagrou-se Campeão Master; d) projeto de
lei n. 98/2022, que “Institui a parceria para atendi-
mento de jovens em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.”  Os Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB e Eunice Maria Mendes/PSB solici-
taram o envio de ofício de pêsames (requerimen-
to n. 2.199/2022) à família de Cliver  Manfrin.  Os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/ PSB, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB e Paulo César Pereira/DEM, solicitaram o
envio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
2.200/2022) à família do Padre Júlio Cézar Siquei-
ra. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB soli-
citou o envio de ofícios de pêsames (requerimen-
tos n.s 2.201/ 2022, 2.202/2022, 2.203/2022) às famí-

lias de Amadeu da Silva, Edino Francisco Nunes e
Kikue Miyamoto Mota. O Vereador Renato de Al-
meida/PSC,  por  meio  do  requerimento  n.
2.216/2022,  cumprimentou  Hilda  Ribeiro  Borges,
servidora pública da Superintendência de Água e
Esgoto, pelos quarenta e quatro anos de relevan-
tes serviços prestados ao Município, aposentando
no final do corrente mês. Os Vereadores Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB
e  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  apresentaram
moção  (n.  111/2022)  de  aplauso  ao  secretário
municipal da Juventude e Políticas Sobre Drogas,
Carlos Eduardo Freire, pelos trabalhos realizados
em prol do Município, especialmente pela Cam-
panha Junho Branco, de conscientização e pre-
venção ao uso de álcool e outras drogas. O Vere-
ador  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota solicitou ao
deputado estadual  Doorgal  Gustavo  Sad Lafa-
yette de Andrada (requerimento n. 2.224/ 2022),
que interceda junto a Polícia Rodoviária Estadual,
objetivando  o  aumento  do  efetivo  e  patrulha-
mento das rodovias da região, com a elabora-
ção de estratégias para dar apoio aos produtores
rurais, principalmente no período de safra, quan-
do muitas quadrilhas assaltam as fazendas e os
caminhões carregados de produtos. O Vereador
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade apre-
sentou os requerimentos:  a) n. 2.230/2022, solici-
tando ao comandante do Segundo Batalhão Fer-
roviário, tenente-coronel Sérgio Roger Arrais Torres,
a  construção de  muro  e  calçada  nos  terrenos
pertencentes ao Exército Brasileiro, localizados en-
tre as Ruas Araxá, Patrocínio e Monte Carmelo; b)
n. 2.232/2022, solicitando ao deputado estadual
Doorgal Andrada, que interceda junto ao Depar-
tamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais –DER/MG, visando a construção
de faixa de acostamento em toda a extensão da
LMG-748, que liga Araguari a BR-365, e teve au-
mento no fluxo de veículos leves e pesados, em
decorrência da construção da maior fábrica de
celulose líquida da América Latina. O Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou o pro-
jeto de decreto legislativo n. 46/2022, que “Con-
cede o Título de Cidadão Honorário de Araguari
ao Excelentíssimo Senhor Fernando Dikson Gontijo
Soares.”  O Vereador  Giulliano  Sousa Rodrigues/
PSB apresentou o projeto de decreto legislativo n.
47/2022, que “Concede o Título de Cidadão Ho-
norário  de  Araguari  ao  Excelentíssimo  Senhor
Aguinaldo Garcia.” Os Vereadores Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republi-
canos, Paulo César Pereira/DEM, Waltemir Rodri-
gues Neves/ Patriota, Wellington Resende da Sil-
va/PL e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
moção  (n.  112/2022)  de  aplauso  ao  secretário
municipal de Meio Ambiente, Guilherme Henrique
dos Santos Santana e equipe, pela realização de
eventos em defesa do meio ambiente, especial-
mente a décima sétima ação integrada de des-
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poluição das margens do Rio Paranaíba. O Vere-
ador Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentou as
seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.
2.245/2022, solicitando a emissão de parecer ju-
rídico (IBAM) ao projeto de lei complementar n.
8/2022, que altera a Lei Complementar n. 117, de
23 de outubro de 2015, que dispõe sobre a altera-
ção do regime jurídico dos empregos públicos do
quadro permanente dos  servidores  públicos  da
Administração Direta e Indireta do Município de
Araguari, para o regime estatutário; b) projeto de
decreto legislativo n. 48/2022,  que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Se-
nhora Maria de Mendonça Silva.” Os Vereadores
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos  e  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota, apresentaram o projeto de decreto legis-
lativo n. 49/2022,  que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Sérgio
Willian de Oliveira.” O Vereador Wilian Marques
Postigo/PL  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.s
2.251/2022 e 2.252/2022, solicitando ao deputado
estadual Doorgal Andrada, que viabilize recursos
para a reforma do cemitério no Distrito de Ama-
nhece; e que interceda junto ao governo do Esta-
do para a realização de recapeamento na MG-
414, que liga a cidade de Araguari ao Distrito de
Amanhece; b) n.s 2.255/2022 e 2.256/2022, solici-
tando ao deputado federal José Vitor de Resen-
de Aguiar, que viabilize recursos para a aquisição
de viaturas para a Nona Companhia da Polícia
Militar de Meio Ambiente e para o Quinquagési-
mo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de Minas
Gerais, para serem utilizadas no patrulhamento ru-
ral; e que viabilize recursos para a construção de
uma creche no Residencial Bela Suíça III. O Vere-
ador  Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,  por
meio do requerimento n. 2.264/2022, solicitou que
seja dada ciência a Promotoria do Patrimônio Pú-
blico - Ministério Público, do descumprimento ao
art. 39 da Lei Orgânica do Município, de encami-
nhamento de resposta, dentro do prazo de quin-
ze dias, aos requerimentos números 6, 7, 13, 27, 28,
157, 162, 165, 399, 496, 900, 901, 1.021, 1.022, 1.023,
1.116, 1.119, 1.120, 1.238, 1.240, 1.338, 1.339, 1.340,
1.446, 1.447, 1.616, 1.638, 1.639, 1.641, 1.642, 1.739,
1.740, 1.741, 1.742, 1.743, 1.844, 1.845, 1.846, 1.847,
1.848, 1.948, 1.949, 1.950, 1.951, 1.952, 1.953, 2.065,
2.066, 2.067, 2.068, 2.069/2022. As Vereadoras Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eu-
nice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB,  Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de
Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues Ne-
ves/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL, apresen-
taram o requerimento n. 2.271/2022, com aprova-
ção tácita por conter número regimental de assi-
naturas, solicitando a dispensa dos interstícios re-
gimentais  para discussão e votação do projeto

de lei  n.  97/2022.  V-  LEITURA DE PARECERES- Os
presidentes das comissões permanentes a seguir
relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara
pareceres aos projetos em tramitação, conforme
disposto no art. 90 do Regimento Interno. A Co-
missão Permanente de Legislação e Justiça emitiu
pareceres pela aprovação dos projetos: a) de lei
n.  55/2022  (LDO)  e  mensagem  substitutiva  aos
anexos  I  e  II,  enviada  por  meio  do  ofício  n.
1.157/2022;  b)  de lei  n.  97/2022 (Programa Bike
Araguari); c) mensagem substitutiva ao projeto de
lei  complementar  n.  6/2022 (altera  Lei  Comple-
mentar n. 116, de 23 de julho de 2015- Código de
Saúde), enviada pelo prefeito por meio do ofício
n. 1.087/2022); d) de decreto legislativo n. 45/2022
(homenageando Sebastião da Silva Filho). A Co-
missão Permanente de Serviços Públicos,  Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Ur-
bana e Rural  emitiu pareceres pela aprovação
do projeto de lei n. 97/2022 e da mensagem subs-
titutiva ao projeto de lei complementar n. 6/2022.
A Comissão Permanente de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas  emitiu  pareceres pela
aprovação dos projetos:  a)  de lei  n.  55/2022 e
mensagem substitutiva aos anexos I e II; b) de lei
n. 97/2022; c) mensagem substitutiva ao projeto
de lei complementar n. 6/2022; d) de decreto le-
gislativo  n.  43/2022  (Comenda  aos  enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem), com o Ve-
reador  Paulo  César  Pereira/DEM  assinando  em
substituição ao Vereador Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL (membro da Mesa da Câmara). A Comis-
são  Permanente  de  Saúde  e  Assistência  Social
emitiu pareceres pela aprovação: a) projeto de
lei n. 94/2022 (altera Lei n. 5.427, de 8 de setembro
de 2014- qualificação de entidades como organi-
zação social); b) mensagem substitutiva ao proje-
to de lei complementar n. 6/2022; d) projeto de
decreto legislativo n. 43/2022. A Comissão Perma-
nente  de  Trânsito  e  Transportes  emitiu  parecer
pela aprovação do projeto de lei n. 97/2022. A
Comissão  Especial,  composta  pela  Vereadora
Denise Cristina Lima de Andrade/PL - presidente,
e pelos Vereadores Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota – vice-presidente e Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade - membro, emitiu pareceres
pela aprovação dos projetos de decreto legislati-
vo n.s  44/2022 (homenageando Danilo Jair  Go-
mes de Jesus) e 45/2022. VI- ORADORES INSCRI-
TOS- Encontravam-se inscritos os Vereadores Clay-
ton  Francisco  Brazão/PSC,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/
PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Al-
ves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL,  Wilian Marques Postigo/PL,  Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade. Fizeram uso da tribuna os relaci-
onados a seguir; os demais dispensaram. O Vere-

ador Clayton Francisco Brazão/PSC discorreu so-
bre a emenda, de sua autoria, que destinou re-
cursos para a compra de uniformes para os atle-
tas que irão disputar o campeonato de futebol in-
terbairros; falou também sobre a necessidade de
recapeamento da Rua Unaí (Bairro Brasília) e de
melhorias  no  Assentamento  Guanabara,  como
asfaltamento de ruas, legalização da área, ajuda
de custo  aos  moradores,  iluminação,  redes  de
água e de esgoto. A Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC demonstrou sua indignação quanto à
forma de divulgação,  pela  Prefeitura  Municipal
de Araguari, da doação de animais do canil pú-
blico. A Vereadora Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL falou da visita que organizou ao Asilo São
Vicente de Paulo e ao Abrigo Cristo Rei,  junta-
mente com o deputado federal José Vítor de Re-
sende Aguiar  e  a  ONG Renovatio,  objetivando
proporcionar saúde visual e a doação de óculos.
A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB teceu co-
mentários acerca dos primeiros jogos de futsal re-
alizados com recursos provenientes das emendas,
e de sua participação na audiência pública so-
bre o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, enfatizando que o aterro sanitá-
rio foi criado há muitos anos, mas já pensando em
uma usina de compostagem objetivando o des-
carte final no futuro, gerando renda para o Muni-
cípio. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
apresentou agradecimentos ao deputado esta-
dual  Lafayette  Luiz  Doorgal  de  Andrada,  pela
destinação de recursos, no valor de novecentos
mil reais, para a revitalização da Rua Rui Barbosa;
destacou ainda, a emenda no valor de três mi-
lhões  e  meio de reais  destinada ao Centro  de
Eventos e Arena Multiuso, de autoria do deputa-
do estadual Raul José de Belém. O Vereador Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos agradeceu ao
deputado estadual Lafayette Luiz Doorgal de An-
drada a apresentação de emenda repassando
recursos para a construção de Unidade Básica de
Saúde –  UBS  no  Loteamento  Residencial  Portal
dos Ipês; explanou sobre o projeto desenvolvido
juntamente com a Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais – COHAB, visando a cons-
trução de dois empreendimentos com aproxima-
damente cento e dezoito moradias, e que estaria
na fila aguardando recurso para ser viabilizado. O
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  prestou
esclarecimentos sobre a decisão da Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais deter-
minando a migração de servidores do regime ce-
letista  para  o  regime  estatutário.  O  Vereador
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  em  seu
pronunciamento, relatou os vários vazamentos de
água que estariam ocorrendo nas vias; segundo
ele, a Superintendência de Água e Esgoto não
estaria tomando as medidas necessárias; por fim,
questionou a obra na praça dos skatistas, ressal-
tando que a empresa ganhadora do processo li-
citatório não faria a parte de terraplanagem, que
estaria sendo executada pelo Município. VII-  SE-
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GUNDA CHAMADA- Responderam a Vereadora
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton
Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de
Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores  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 Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Re-
sende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAU-
TA- Encontravam-se na pauta desta sessão ordi-
nária os projetos  a seguir  relacionados;  antece-
dendo cada votação, foi anunciada a discussão
da  matéria.  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
60/2022, de autoria do Vereador Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL,  foram aprovados  por  dezesseis
votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Políti-
ca Urbana e Rural; b) projeto de lei n. 60/2022 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação
que, após efetuar as necessárias correções quan-
to aos aspectos gramatical e lógico, registrou a
íntegra do texto final  no parecer  e transformou
esse na Proposição de Lei n. 64, de 21 de junho
de 2022, que “Modifica a denominação da Rua
“I”, localizada no Loteamento Residencial Cidade
Jardim,  Bairro  Palmeiras  do  Império,  para  Rua
Franqlei Carvalho Sousa.” No parecer da Comis-
são Permanente de Redação, a Vereadora Dé-
bora de Sousa Dau/PSC assinou em substituição
ao Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (pro-
ponente). Em votação o projeto de lei n. 61/2022,
de  autoria  dos  Vereadores  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota e Wellington Resende da Silva/PL,
foram aprovados por dezesseis votos: a) parece-
res das Comissões  Permanentes de Legislação e
Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria,
Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural; b)
projeto de lei n. 61/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramati-
cal e lógico, registrou a íntegra do texto final no
parecer e transformou esse na Proposição de Lei n.
65, de 21 de junho de 2022, que “Modifica a deno-
minação da Rua “F”,  localizada no Loteamento
Residencial Cidade Jardim, Bairro Palmeiras do Im-
pério, para Rua Wladimir Amaral Filho.” Em vota-
ção o projeto de lei n. 62/2022, de autoria da Vere-
adora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, foram apro-
vados por dezesseis votos: a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Servi-
ços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei n.
62/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico, re-

gistrou a íntegra do texto final no parecer e trans-
formou esse na Proposição de Lei n. 66, de 21 de
junho de 2022, que “Modifica a denominação da
Rua “B”, localizada no Loteamento Residencial Ci-
dade Jardim, Bairro Palmeiras do Império, para Rua
Thiago Garcia de Oliveira.” Em votação o projeto
de lei n. 66/2022, de autoria do Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC, foram aprovados por dezes-
seis votos: a) pareceres das Comissões Permanen-
tes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política
Urbana e Rural; b) projeto de lei n. 66/2022 e o pa-
recer 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 Pro-
posição de Lei n. 67, de 21 de junho de 2022, que
“Modifica a denominação da Área Verde Dois, lo-
calizada no Loteamento Residencial Cidade Jar-
dim, Bairro Palmeiras do Império, para Praça Luiz
José Dumont Teixeira.” Quando da discussão do
projeto de lei complementar n. 7/2022, o plenário
reprovou por nove votos (sete a favor), o pedido
de vista por quinze dias, formulado pelo Vereador
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, sendo con-
cedida a vista por seis dias, conforme previsto no
art. 223, § 2º, da Resolução n. 99, de 17 de dezem-
bro de 2021- Regimento Interno da Câmara. Em
votação o projeto de lei n. 97/2022, de autoria do
Executivo, foram aprovados por dezesseis votos: a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legisla-
ção e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Ru-
ral, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
de  Trânsito  e  Transportes;  b)  projeto  de  lei  n.
97/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico, re-
gistrou a íntegra do texto final no parecer e trans-
formou esse na Proposição de Lei n. 68, de 21 de
junho de 2022, que “Institui o Programa “Bike Ara-
guari”, Meu Primeiro Veículo” (execução orçamen-
tária  e  financeira  da  programação incluída  por
emendas individuais  do Legislativo Municipal  na
Lei Orçamentária Anual, nos termos do disposto
no art. 149-A, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica
do Município de Araguari). IX- DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada
sem restrições, por dezesseis votos, a ata da ses-
são ordinária da Câmara, realizada no dia qua-
torze de junho de dois mil e vinte e dois. X- DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES- Foram
aprovados por dezesseis votos: a) requerimentos
n.s  2.163,  2.164,  2.165,  2.166,  2.167,  2.168,  2.169,
2.170, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178,
2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186,
2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194,
2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202,
2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210,
2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218,
2.219, 2.220, 2.221, 2.222,  2.223, 2.224, 2.225, 2.226,
2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234,

2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242,
2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250,
2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258,
2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266,
2.267, 2.268, 2.269, 2.270/2022; b) moções de aplau-
so n.s 109, 110, 111 e 112/2022. O requerimento n.
1.171/2022 foi retirado pelo proponente. Foi comu-
nicado ao plenário que, em cumprimento ao dis-
posto no § 5º, do art. 36, da Lei Complementar Fe-
deral n. 141, de 13 de janeiro de 2012, será realiza-
da no próximo dia vinte e quatro, audiência públi-
ca  para  a apresentação,  pelo  órgão gestor  no
Município do Sistema Único de Saúde - SUS, dos re-
latórios  de gestão da saúde do primeiro quadri-
mestre de dois mil e vinte e dois. XI- ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do
dia da próxima sessão ordinária os projetos: de lei
n.s 55/2022, 88/2022, 94/2022; de lei complementar
n. 6/2022 (mensagem substitutiva) e n. 7/2022; de
decreto legislativo n. 45/2022. Antes da chamada
final, o presidente manifestou sentimentos de pesar
pelo  falecimento  do  Padre  Júlio  Cézar  Siqueira,
que ocorreu no dia quatorze de junho, aos cin-
quenta e oito anos de idade e trinta de sacerdó-
cio.  Ressaltou  que  o  Padre  Júlio  se  notabilizou
como um grande evangelizador, e que Araguari,
por duas vezes, teve o privilégio de contar com sua
presença à frente de paróquias. Primeiramente, de
vinte e quatro de janeiro de um mil novecentos e
noventa e três, até dois mil e três, como pároco da
Paróquia de São Judas Tadeu. Retornou a Araguari
em doze de setembro de dois mil e quatorze, para
assumir a Paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana
Verde, permanecendo até sua morte, tão preco-
ce. Na sequência, foi respeitado um minuto de si-
lêncio em homenagem póstuma ao Padre Júlio
Cézar Siqueira. XII- CHAMADA FINAL- Responderam
a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,  os
Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vere-
adores  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 Fer-
reira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da
Silva/PL,  Wilian Marques  Postigo/PL.  O presidente
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
agradeceu a presença de todos, convocou os ve-
readores para a próxima sessão ordinária da Câ-
mara, a realizar-se às oito horas do dia vinte e oito
de junho do corrente ano; e, às treze horas, decla-
rou encerrada a sessão. Câmara Municipal de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, em 21 de junho de
2022. Ata aprovada sem restrições, por quinze vo-
tos. Sala das sessões, em 28 de junho de 2022.  Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos-presidente;   Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL- primeiro-secretário.             

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

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

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

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

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

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

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

		2022-07-22T16:51:35-0300
	zelap




