
Ano V - Edição 435 Pág 1  Araguari, 25 de julho de 2022

TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Câmara Municipal de Araguari-MG torna
público o Termo de Retificação do extrato de
Ratificação de ato de Inexigibilidade de Licita-
ção 002/2022 publicada nas edições do Jornal
“Gazeta do Triângulo” e Diário Oficial do Legisla-
tivo Municipal na data do dia 20/07/2022.

Onde se lê:  “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDI-
CA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS (DIAS 11 E
19 DE AGOSTO) REFERENTE AO PROJETO “ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA” PROMOVIDA PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO “VEREADORA VIRGÍNIA
ALCÂNTARA”  E  CONTROLADORIA  INTERNA  DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG.”

Leia-se: “CONTRATAÇÃO  DE  PESSOA  JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS (DIAS 11 E 19
DE  AGOSTO)  REFERENTE  AO PROJETO  “ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA” PROMOVIDA PELA
ESCOLA DO LEGISLATIVO “VEREADORA VIRGÍNIA
ALCÂNTARA” EM PARCERIA COM A CONTROLA-
DORIA  INTERNA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ARAGUARI/MG.”

Ficam inalteradas as demais condições es-
tabelecidas.

Câmara Municipal  de Araguari,  Estado de
Minas Gerais, em 25 de julho de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto 
Presidente

_______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE
DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordi-
nariamente no dia vinte e oito de junho 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 Ve-
reador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota- vice-pre-
sidente, assumindo a presidência dos trabalhos,
invocou a proteção de Deus  e,  em nome do
povo araguarino, declarou aberta a sessão e so-
licitou a segunda-secretária que fizesse a cha-
mada. I-  PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a
Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os
Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidarieda-
de, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereado-
ras Débora de Sousa Dau/PSC- segunda-secre-
tária, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Paulo César Pereira/DEM, -  vice-presidente,  Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Wal-
temir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Re-
sende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Na
sequência, solicitou a segunda-secretária que fi-
zesse 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 vinte e
um de junho de dois mil e vinte e dois. III- LEITURA
DAS  CORRESPONDÊNCIAS  RECEBIDAS-  Ofícios
enviados pelo prefeito do Município: a) n.s 1.107,
1.139, 1.140/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 1.553, 799, 713/2022, da Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n. 1.064/2022, em
resposta aos requerimentos n. 1.340/2022, do Ve-
reador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade; c)
n.s  1.077,  1.094,  1.120,  1.131,  1.135,  1.152/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 809, 903, 912,
1.030, 1.854, 31/2022, do Vereador Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC; d) n.s 1.104, 1.137, 1.150/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 1.040, 1.967,
625/2022, da Vereadora Débora de Sousa Dau/
PSC; e) n.s 1.060, 1.090, 1.096, 1.105, 1.130/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 1.872, 1.472,
921, 1.362, 1.043/2022, da Vereadora Denise Cris-
tina  Lima  de  Andrade/PL;  f)  n.s  1.093,  1.095,
1.110,  1.111,  1.116,  1.129,  1.147,  1.149,  1.161,
1.162, 1.163/2022, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  1.377,  1.055,  1.587,  1.583,  1.056,  1.049,
1.058, 1.150, 1.484, 1.480, 1.483/2022, da Verea-
dora  Eunice  Maria  Mendes/PSB;  g)  n.s  1.059,
1.088, 1.099, 1.101, 1.102, 1.121/2022, em resposta
aos requerimentos n.s  1.167,  947,  941,  948,  950,
945/2022,  do  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB;  h)  n.  1.136/2022,  em resposta  ao re-
querimento n. 1.998/2022, do Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos; i)  n.s
1.081,  1.084,  1.089,  1.118,  1.119,  1.122,  1.133,
1.141, 1.142/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 1.175, 1.290, 1.500, 849, 851, 954, 850, 967,
968/2022,  do Vereador Marcus Vinícius  Duarte/
Republicanos;  j)  n.  1.151/2022,  em resposta  ao
requerimento n. 1.075/2022, do Vereador Paulo
César  Pereira/Democratas;  k)  n.s  1.097,  1.144,
1.145, 1.146/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 1.195, 975, 978, 979/2022, do Vereador Re-
nato de Almeida/PSC; l)  n.  1.123/2022,  em res-
posta ao requerimento n. 871/2022, do Vereador
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota;  m)  n.s  1.114,
1.126/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
1.710, 953/2022, do Vereador Sebastião Alves Ri-
beiro  Júnior/Solidariedade;  n)  n.s  1.098,  1.154,
1.156/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
1.527, 1.215, 1.216/2022, do Vereador Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL;  o)  n.s  1.092,  1.112,
1.124/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
879, 1.322, 879/2022, do Vereador Waltemir  Ro-
drigues  Neves/Patriota;  p)  n.s  1.078,  1.086,
1.091/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
1.542, 1.330, 1.541/2022, do Vereador Wellington
Resende  da Silva/PL;  q)  n.s  1.100,  1.113,  1.143,
1.167/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
944, 1.686, 974, 1.255/2022, subscritos por diversos
Vereadores;  r)  n.  1.172/2022,  encaminhando  e
solicitando urgência na apreciação do projeto
de lei n. 99/2022, que “Introduz adequação na
Lei n. 5.012, de 28 de junho de 2012 que regula-
menta a concessão do auxílio para Tratamento

Fora do Domicílio – TFD em municípios mineiros e
de outros estados, sob a responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Saúde e dá outras provi-
dências”; s) n. 1.173/2022, encaminhando e soli-
citando urgência na apreciação do projeto de
lei n. 100/2022, que “Introduz adequações na Lei
n. 6.238, de 4 de dezembro de 2019, que estabe-
lece o regime disciplinar e as normas gerais para
a formação e o trâmite das sindicâncias e dos
processos disciplinares na Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Araguari, dan-
do outras providências”; t) n. 1.220/2022, enca-
minhando e solicitando urgência na apreciação
do projeto de lei n. 101/2022, que “Referenda o
convênio de saída de n.  1261001358/2022/SEE,
que entre si celebraram o Estado de Minas Ge-
rais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Educação e o Município de Araguari, dando ou-
tras  providências”;  u)  n.  1.321/2022,  encami-
nhando e  solicitando urgência  na apreciação
do projeto de lei  n.  102/2022,  que “Autoriza  o
Município de Araguari a celebrar convênio com
o Hospital  Santa Casa de Misericórdia de Ara-
guari  para  repasse  de  recurso  financeiro  para
aquisição de equipamento para exame de to-
mografia computadorizada”; e do projeto de lei
n. 103/2022, que “Autoriza o Município de Ara-
guari a celebrar convênio com o Hospital Santa
Casa  de  Misericórdia  de Araguari  para  os  fins
que menciona”; v) n. 1.343/2022, encaminhando
e solicitando urgência na apreciação do projeto
de lei  n. 104/2022, que “Dispõe sobre a altera-
ção da Lei n. 2.239, de 12 de agosto de 1985,
que determina regras pelas quais as pessoas ju-
rídicas, sem fins lucrativos, são declaradas de uti-
lidade pública”; w) n. 1.351/2022, encaminhan-
do  e  solicitando  urgência  na  apreciação  do
projeto de lei n. 105/2022, que “Autoriza o Muni-
cípio de Araguari a celebrar convênio com a As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE  para  o  fim  que  menciona”  (repasse  de
cem mil reais para revitalização da sala de fisio-
terapia  e  colocação de cortinas  nas  salas  do
ambulatório);  e  do  projeto  de  lei  n.  106/2022,
que “Autoriza o Município de Araguari  a  cele-
brar convênio com a Associação de Pais e Ami-
gos  dos  Excepcionais  –  APAE  para  o  fim  que
menciona” (repasse de cinco mil reais para reali-
zação do Projeto Equoterapia).  Ofício  enviado
pela Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB,  co-
municando seu desligamento da presidência da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Con-
cluídas as leituras, o presidente passou a condu-
zir os trabalhos. IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUS-
SÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir
relacionados  solicitaram ao prefeito,  por  meio
dos  requerimentos:  1)  Débora  de  Sousa  Dau/
PSC: a)  n.  2.273/2022-  que em observação ao
disposto na Lei Complementar n. 57/2009- Plano
de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, seja realizada fiscalização quanto ao des-
carte ilegal de resíduos da construção civil  em
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diversos pontos de Araguari, gerando problemas
como inundações,  aumento da poluição,  obs-
trução de vias públicas, proliferação de insetos,
animais  peçonhentos  e  aumento  dos  gastos
com a limpeza urbana; exemplificando, citou a
Rua  Hildebrando  Rodrigues  Barbosa  (Bairro  de
Fátima); b) n. 2.274/2022- instalação de câmeras
de videomonitoramento nos ônibus de transpor-
te coletivo,  objetivando melhorar  a segurança
dos usuários e funcionários, inibindo casos de vi-
olência, vandalismo e assédio, e fiscalizando o
desempenho do motorista; c) n. 2.275/2022- im-
plantação  de  travessia  elevada  de  pedestres
em local estratégico da Rua Isolino Américo da
Silva (Bairro Vieno), para reduzir os riscos de aci-
dente, devido à alta velocidade dos veículos; d)
n. 2.276/2022- implantação de estacionamento
somente de um lado das Ruas Júlio dos Santos,
João Teixeira de Aguiar, Raul Kamimura, Manoel
Cadima, José Ferraz, Pedro Mendes de Aguiar,
Francielle Cecília Teixeira de Castro, Innocêncio
Borges da Silva, Manoel Batista, Manoel Assis Pe-
reira, João Pedro Figueiredo, Constâncio Pereira
Barbosa e Sudário Rodrigues Gomes (Bairro Goi-
ás); pintura de faixa amarela e colocação das
placas de sinalização nas citadas vias, estando
algumas próximas à escola do SESI, com o regis-
tro de acidentes, gerando, inclusive, brigas entre
os pais, principalmente nos horários de saída e
entrada dos alunos; e) n. 2.277/2022- contrata-
ção de mais  um motorista para dirigir  o cami-
nhão de apreensão de animais de grande por-
te, bem como de um auxiliar; no momento, o se-
tor não dispõe de motorista por vinte e quatro
horas para atender as ocorrências, e nem para
substituir,  no  período  de  férias,  o  servidor  que
atua na função; f) n. 2.278/2022- retirada das va-
gas para estacionamento de moto demarcadas
em frente a garagem do imóvel número 740 da
Rua Coronel José Ferreira Alves, atrapalhando a
entrada de veículo;  2)  Denise Cristina Lima de
Andrade/PL:  a)  n.  2.279/2022-  revitalização da
pista  de  pump  track  na  Praça  Avelino  Alves
Coutinho (Bairro Miranda), especificamente em
relação às fissuras no revestimento asfáltico; im-
plantação de barreiras de contenção para evi-
tar que, no período chuvoso, a deterioração das
margens da pista; b) n. 2.282/2022- que informe
como funciona o sistema de marcação de exa-
mes na Policlínica, principalmente raio-X e ultras-
som, relacionando os responsáveis pelo serviço e
se existem horários específicos para atendimen-
to;  que sejam disponibilizadas informações  nas
unidades de saúde, no site e nas redes sociais
da Prefeitura de Araguari, sobre os horários de
agendamento  dos  exames;  c)  n.  2.283/2022-
construção da Praça dos Cedros (Bairro Sibipiru-
na), reiterando requerimento número 3.891/2021;
d) n. 2.285/2022- instalação de mesas para jogos
de tabuleiro integrados com assentos,  nas pra-
ças,  atendendo  principalmente  os  praticantes
dos  jogos  de  xadrez,  dama  e  dominó;  e)  n.

2.286/2022- notificação dos proprietários de ter-
renos/imóveis localizados na Avenida Theodore-
to Veloso de Carvalho, no trecho entre a empre-
sa Mataboi  e o  Terminal  Rodoviário  Presidente
Tancredo de Almeida Neves, para a construção
de  calçadas,  pois  os  trabalhadores  transitam
pela pista de rolamento, devido à ausência do
passeio público; f) n. 2.287/2022- que interceda
junto à Força Aérea Brasileira,  visando a apre-
sentação da Esquadrilha da Fumaça no aniver-
sário de Araguari; 3) Denise Cristina Lima de An-
drade/PL,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  n.
2.280/2022- implantação de organograma orga-
nizacional para estruturar e dinamizar as ativida-
des de gerência, direção e coordenação da Se-
cretaria Municipal de Saúde, dando transparên-
cia na execução do trabalho e garantindo agili-
dade na percepção das responsabilidades de
cada setor e servidor; 4) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota:
n. 2.284/2022- elaboração e execução de proje-
to  urbanístico  no  canteiro  central  da  Avenida
Minas Gerais  (na altura  do número 3.260),  nas
proximidades da empresa Fátima Bordados; no
local,  foram  improvisados  alguns  bancos  e  as
pessoas desejam criar um espaço de convivên-
cia, com academia ao ar livre, mesas para jogos
e paisagismo; 5) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
2.288/2022-  concessão  de  auxílio/suporte  para
as casas de apoio ao Hospital de Amor, anterior-
mente conhecido como Hospital de Câncer de
Barretos,  como forma de ajudar a referida uni-
dade hospitalar, propiciando mais qualidade de
vida e assistência aos pacientes com câncer; b)
n.  2.289/2022-  que  interceda  junto  à  empresa
CAF Transportes Eireli, responsável pelo transpor-
te coletivo, objetivando a concessão de passe li-
vre aos moradores de residenciais do Programa
Minha Casa, Minha Vida, e aos jovens que utili-
zam a praça de esportes; que verifique a possibi-
lidade de implantar, no Município, o transporte
cem por cento gratuito; c) n. 2.290/2022- cons-
trução de uma usina de compostagem para a
conservação  do  meio  ambiente,  reduzindo  a
poluição do solo, da água e do ar, favorecendo
a manutenção de biomas e o acesso ao ICMS
Ecológico; d) n. 2.291/2022- que seja promovido
encontro das fanfarras dos Centros Educacionais
Municipais,  Escolas  Estaduais e demais escolas,
na  semana  do  aniversário  de  Araguari;  e)  n.
2.292/2022- que seja criada a Casa do Servidor,
disponibilizando  atendimento  médico,  suporte
psicológico,  hidroginástica, avaliação física,  gi-
nástica laboral, liberação miofascial, fisioterapia
aquática, reflexologia, acupuntura e auriculote-
rapia;  f)  n.  2.293/2022-  realização de concurso
público para o cargo de psicólogo ou contrata-
ção para atuarem como psicólogos perinatais,
na construção da parentalidade; ou seja, com
famílias que acabaram de ter um bebê, e viven-
ciam  a  adaptação  ao  novo  papel;  g)  n.
2.294/2022- que seja implantada a compra regi-

onalizada,  diferenciando  e  simplificando  para
microempresas,  empresas  de  pequeno  porte,
agricultores  familiares,  produtores rurais,  pessoa
física, microempreendedores individuais e socie-
dades cooperativas, nas contratações públicas
de bens, serviços e obras no âmbito da Adminis-
tração Pública, promovendo maior competitivi-
dade frente as empresas de grande porte, per-
mitindo maior participação de empresas locais
no fornecimento de itens para os órgãos munici-
pais; 6) Eunice Maria Mendes/PSB, Wellington Re-
sende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: n.
2.295/2022-  que  sejam implantados  os  Projetos
Doação de Mudas (arborização urbana ou rural
e ações educativas e ambientais), Bolsa Verde
(plantio e educação ambiental em praças, ave-
nidas  e  escolas)  e  Pró-Calcário  (correção  do
solo, com o transporte gratuito de calcário, to-
mando acessível aos produtores rurais); 7) Giullia-
no Sousa Rodrigues/PSB:  a) n. 2.296/2022- ade-
são à nova linha de crédito para regularização
fundiária, criada pelo governo de Minas Gerais
juntamente com o Banco BMG, para aplicação
no Distrito de Piracaíba; b) n. 2.297/2022- aquisi-
ção de mesas de ping-pong e mesa de pebolim
para o ginásio poliesportivo de Araguari; 8) Pau-
lo  César  Pereira/DEM:  a)  n.  2.298/2022-  que  a
Fundação Araguarina de Educação e Cultura –
FAEC realize reunião com os músicos que apre-
sentam em bares, restaurantes, casas de shows,
pubs e eventos, para discutir a implantação de
melhorias  para  a  categoria,  participando  da
reunião também os proprietários dos citados es-
tabelecimentos;  b)  n.  2.301/2022-  implementa-
ção do Programa Famílias Fortes, da Secretaria
Nacional da Família, do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, em Centros de
Referência da Assistência Social – CRAS e Espe-
cializado da Assistência Social - CREAS, escolas,
centros comunitários, com o intuito de fortalecer
os  vínculos  familiares,  principalmente  na  faixa
etária de dez e quatorze anos, realizando ciclos
de  reuniões  semanais,  abrangendo  temas  do
cotidiano;  c) n. 2.302/2022- implementação de
programa de saúde bucal e oftalmológica nas
escolas da rede municipal de ensino, visando o
acompanhamento  e  tratamento  para  maior
qualidade de vida dos  alunos;  9)  Paulo  César
Pereira/DEM, Wellington Resende da Silva/PL, Wi-
lian Marques Postigo/PL: n. 2.299/2022- que a Se-
cretaria Municipal de Agricultura, a Polícia Militar
de Minas Gerais e o Sindicato Rural de Araguari,
realizem reunião com os produtores e lideranças
rurais para debater o tema violência no campo,
que estaria aumentando gradativamente, com
o objetivo de elaborar políticas exclusivas para
segurança no campo; 10) Paulo César Pereira/
DEM,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  n.
2.300/2022- realização de estudo pela Secretaria
Municipal de Agricultura, Polícia Militar de Minas
Gerais e Sindicato Rural de Araguari, visando a
implantação do Projeto Cartão do Produtor Ru-
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ral (contendo o nome do produtor e da proprie-
dade,  coordenadas  geográficas  e  código  da
área), desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia
e que possibilita uma melhor localização da pro-
priedade para o atendimento de ocorrências e o
desenvolvimento de ações estratégicas, passan-
do a constar de banco de dados acessível às Po-
lícias Civil e Militar, e ao Corpo de Bombeiros; 11)
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 2.303/2022-
que sejam tomadas providências quanto aos fre-
quentes problemas com os telefones que deixam
os  Centros  Municipais  de  Educação  Infantil  –
CMEIs sem nenhuma comunicação, sendo a em-
presa de telefonia contratada a principal respon-
sável pela situação; b) n. 2.304/2022- que os imó-
veis do Bairro Santiago sejam incluídos nos proce-
dimentos de regularização de imóveis por meio
da  Lei  de  Regularização  Fundiária  Urbana  -
REURB,  possibilitando à  concessão de escrituras
aos proprietários; c) n. 2.305/2022- instalação de
placas de carga e descarga e demais sinaliza-
ções, em frente ao número 730 da Avenida Ba-
hia- empresa Oggi Sorvetes; d) n. 2.306/2022- que
seja dada continuidade a instalação de lâmpa-
das de LED na Rua das Araras, a partir do número
870 até a Avenida Paraná -  Bairro  Goiás parte
Alta, abrangendo o setor da Paróquia de São Ju-
das Tadeu; e) n. 2.307/2022- que sejam tomadas
providências para melhorar o atendimento via te-
lefone no Terminal Rodoviário Presidente Tancre-
do de Almeida Neves; segundo os usuários, quan-
do atendidas, as ligações não seriam transferidas
para os guichês das empresas de ônibus, não sa-
bendo especificar se os problemas seriam na em-
presa de telefonia ou no terminal;  12)  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.308/2022- instala-
ção de placas identificando o nome das ruas no
Residencial Bela Suíça II e III, e no Bairro Santa He-
lena  (reiterando  pedido  já  formulado);  b)  n.
2.311/2022- patrolamento das estradas rurais senti-
do Capim Branco, nas proximidades da Capela;
c) n. 2.312/2022- extensão da rede de esgoto no
Bairro Paraíso, no setor atrás do Terminal Rodoviá-
rio Presidente Tancredo de Almeida Neves; d) n.
2.314/2022- troca dos postes de madeira e instala-
ção de lâmpadas de LED na Rua Amélia Brandão
de Morais (Bairro Santa Helena), efetuando tam-
bém a poda das árvores nas proximidades da Se-
cretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente;  e)  n.
2.315/2022- recapeamento da Avenida Calimério
Pereira de Ávila, próximo ao Cemitério Bom Jesus;
f)  n.  2.316/2022- revitalização da Praça Amador
João da Silva (Bairro Sibipiruna), com a instalação
de academia ao ar  livre  e  parque  infantil;  13)
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Re-
sende da Silva/PL: a) n. 2.309/2022- instalação de
cobertura nos pontos de ônibus situados na Ave-
nida do Contorno, em frente a Unidade Básica de
Saúde da Família do Bairro Gutierrez, e em frente
a Policlínica,  na Avenida Batalhão Mauá;  b) n.
2.310/2022- que seja designado um médico clíni-
co geral para atender na Unidade Básica de Saú-

de da Família - UBSF do Bairro Santa Terezinha; 14)
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian  Mar-
ques Postigo/PL: n. 2.313/2022- construção de ba-
nheiros na praça do Distrito de Amanhece (reite-
rando pedido já  formulado);  15)  Wellington Re-
sende da Silva/PL: a) n. 2.317/2022- construção de
quadra de futebol de salão e de quadra de pete-
ca, como também instalação de academia ao
ar livre no terreno localizado ao lado do Centro
Municipal  de  Educação  Infantil  -  CMEI  Matilde
Debs Diniz, no Residencial Alvorada (Bairro Ouro
Verde); execução do serviço de varrição nas ruas
do citado residencial; b) n. 2.318/2022- contrata-
ção de mais médicos para atender na Unidade
de Pronto Atendimento - UPA; destacou o propo-
nente, que o crescimento do Município gerou um
aumento no número de pacientes que, após pas-
sarem  por  triagem,  ficam  mais  de  sete  horas
aguardando pelo atendimento; c) n. 2.319/2022-
instalação de redutor de velocidade na Avenida
Mato Grosso, em frente ao muro lateral da Escola
Estadual Professora Katy Belém; d) n. 2.320/2022-
manutenção e reforma dos aparelhos da acade-
mia ao ar livre localizada na Praça Nilton Antônio
de Mendonça, no Residencial Bela Suíça I; e) n.
2.321/2022- instalação de redutor de velocidade
na altura do número 403 da Avenida Jardim Botâ-
nico (Bairro Gutierrez); f) n. 2.322/2022- realização
de operação tapa-buracos  na Rua Maria  José
Povoa esquina com a Avenida Batalhão Mauá
(Bairro  dos  Industriários  -  Chancia);  g)  n.
2.323/2022- realização de estudo para a criação
de uma escola municipal de futebol de campo,
considerando que muitos não têm condições fi-
nanceiras  de  pagar  pelas  particulares;  h)  n.
2.324/2022-  recapeamento  da  Rua  Bonsucesso
(Bairro Santa Terezinha); i)  n.  2.325/2022-  instala-
ção de lâmpadas nos postes instalados na Rua
Candeias (Bairro São Sebastião); 16) Wilian Mar-
ques  Postigo/PL,  Paulo  César  Pereira/DEM:  n.
2.326/2022-  revitalização  (calçadas,  paisagismo,
instalação de lixeiras) da Praça Dom Almir  Mar-
ques Ferreira; 17) Wilian Marques Postigo/PL: a) n.
2.328/2022- reaproveitamento dos trilhos da rede
ferroviária, retirados no Município, para a confec-
ção de mata-burros e instalação na zona rural; b)
n. 2.329/2022- instalação de redutor de velocida-
de próximo ao número 875 da Avenida Porto Ale-
gre;  c)  n.  2.330/2022-  asfaltamento  da  via  de
acesso ao cemitério do Distrito de Amanhece; 18)
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n. 2.332/2022-
extensão  do  horário  de  aplicação  da  vacina
contra a Covid-19 nas unidades de saúde que
funcionam com o horário do trabalhador,  a fim
de atender mais pessoas; b) n. 2.333/2022- exten-
são da campanha de vacinação contra influen-
za e sarampo; c) n. 2.334/2022- cópia do contrato
e planilha detalhada dos valores pagos as em-
presas prestadoras de serviço nos cemitérios do
Município, a partir de dois mil e vinte até a presen-
te data; 19) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Paulo
César Pereira/DEM: n. 2.335/2022- realização de

campanha de conscientização e prevenção de
acidentes com motocicletas, distribuindo informa-
tivos nas empresas públicas e privadas, ressaltan-
do a importância do respeito ao pedestre, semá-
foro e as leis de trânsito; 20) Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade: a) n. 2.337/2022- cópia na ínte-
gra do processo licitatório para execução do ser-
viço de recapeamento asfáltico e compra de as-
falto,  bem como das  ordens  de serviço,  medi-
ções, empenhos e pagamentos realizados; b) n.
2.338/2022- informações sobre as ações do servi-
dor Júlio César Silvestre, ocupante de cargo de
confiança na Secretaria Municipal de Educação,
que, segundo denúncias, estaria direcionando li-
nhas de van escolar para amigos e parentes; que
seja averiguada a denúncia e tomadas às provi-
dências; c) n. 2.339/2022- informações sobre a fal-
ta de médicos em várias unidades de saúde (exo-
neração de vários médicos contratados), especi-
almente no Distrito de Piracaíba; que esclareça
se ocorreu a dispensa dos médicos antes da con-
tratação de novos profissionais; d) n. 2.340/2022-
informações  sobre  o  processo  licitatório  n.
136/2021 e pregão n. 241/2021, referentes ao for-
necimento de cascalho, que teve como classifi-
cado apto Renato Antônio Vieira da Cunha, por
meio do CNPJ 28.545.649/0001-07, não chamado
até o momento para prestar os serviços licitados,
causando inúmeros transtornos aos moradores da
zona rural, que sofrem com as más condições das
estradas municipais; e) n. 2.341/2022- cópia na ín-
tegra do processo licitatório dos serviços de ma-
nutenção das estradas rurais (patrolamento, cas-
calhamento, terraplanagem, curva de nível, entre
outros), bem como das ordens de serviço, medi-
ções, empenhos e pagamentos; como também
dos  documentos  comprobatórios  da  execução
dos referidos serviços, em dois mil e vinte e um e
dois mil e vinte e dois; f)  n. 2.342/2022- informa-
ções e a documentação relativa ao acordo fir-
mado pelo Município com a EBBA, referente ao
poço perfurado em área pública, para atender a
Praça da SAE; que informe quem arcará com as
despesas  de  água,  energia,  etc.;  21)  Clayton
Francisco Brazão/PSC: a) n. 2.343/2022- cópia da
folha de ponto da enfermeira chefe e agente co-
munitária da Unidade Básica de Saúde da Família
do Bairro Novo Horizonte, dos meses de maio e ju-
nho do corrente ano; b) n. 2.344/2022- ampliação
da rota do transporte coletivo no Bairro Vieno; c)
n. 2.345/2022- construção de escolas municipais
no Bairro Vieno, no Loteamento Bela Suíça I, II, III,
no Loteamento Portal dos Ipês I, II, III, e no Lotea-
mento Cidade Jardim; d) n. 2.346/2022- providên-
cias com relação à falta de servidores para aten-
der  as  pessoas  com  síndrome  gripal,  pois  os
acompanhantes estariam correndo risco de con-
taminação pelo tempo de espera na Unidade de
Ponto Atendimento - UPA; e) n. 2.347/2022- troca
das  manilhas  na  lateral  da  ponte  da  Bocaina,
próximo à fazenda Serraria; f) n. 2.349/2022- cons-
trução de creche no Loteamento Cidade Jardim;
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g)  n.  2.350/2022-  disponibilização  de  uniforme
para os zeladores dos Centros Esportivos de Apoio
Comunitário  -  CESACs  e  do  ginásio;  h)  n.
2.351/2022- notificação dos proprietários de imó-
veis  inabitáveis  (abandonados),  utilizados  por
usuários  de droga;  se não normalizada a situa-
ção, que os gastos com a demolição das edifica-
ções sejam inscritos na dívida ativa do proprietá-
rio ou dos herdeiros; i) n. 2.352/2022- disponibiliza-
ção para atendimento ao cidadão em situação
de rua, com apoio físico e psicológico para a rea-
bilitação; 22) Clayton Francisco Brazão/PSC, Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL: n. 2.348/2022- ins-
talação de lâmpadas de LED na Rua Raimundo
Joel (Bairro Milenium), próximo ao Colégio Militar;
23)  Renato  de  Almeida/PSC:  a)  n.  2.353/2022-
construção  de  calçamento  e  revitalização  do
canteiro central  da Avenida Vasco Almeida de
Paiva  (Bairro  Independência);  b)  n.  2.355/2022-
contratação de fonoaudiólogos para atender na
rede municipal de saúde, devido à grande de-
manda; que informe a quantidade de profissio-
nais disponíveis e encaminhe a lista de pacientes
que aguardam por atendimento; 24) Renato de
Almeida/PSC,  Paulo  César  Pereira/DEM:  n.
2.354/2022- construção de uma praça com área
de recreação e academia ao ar livre no entron-
camento da Rua Ponte Terra com a Rua Eduardo
Barbosa de Souza (Bairro Santiago). A Vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC solicitou à agência lo-
cal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(requerimento n. 2.272/2022), esclarecimentos so-
bre os constantes atrasos (de até quinze dias) na
entrega  de  correspondências  no  Município,
como no Distrito de Amanhece, impossibilitando o
pagamento em dia das faturas, acarretando juros
e multas; ressaltou que nem todos têm acesso a
computadores ou outras formas de acessar os bo-
letos,  tendo como única alternativa aguardar a
chegada da correspondência. A Vereadora De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL solicitou ao de-
putado federal José Vitor de Resende Aguiar (re-
querimento n. 2.281/2022), que interceda e viabili-
ze  o  retorno  ao  Município  da  ONG  Renovatio,
para atender as crianças matriculadas na rede
municipal de ensino, com consultas oftalmológi-
cas,  exames (refração,  fundo de olho,  mapea-
mento de retina, etc.) e confecção de óculos nos
casos  necessários.  A  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB e o Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB apresentaram as moções de aplauso:
a) n. 113/2022, as conselheiras tutelares, pelo em-
penho nos atendimentos de forma rápida e inter-
venções,  buscando  a  resolutividade  dos  casos
com intuito de proteger as crianças e adolescen-
tes; b) n. 114/2022, a direção, professores e de-
mais servidores da Escola Estadual Madre Maria
Blandina -  Polivalente, pelos  cinquenta anos de
fundação e pelos esforços e dedicação em ofe-
recer um serviço de qualidade às crianças/ado-
lescentes e famílias, buscando o desenvolvimento
das potencialidades dos alunos e a formação de

um bom cidadão. Os Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM  e  Wel-
lington  Resende  da Silva/PL,  apresentaram mo-
ção (n. 115/2022) de aplauso ao Grupo Sol de Te-
atro de Araguari,  pela classificação para repre-
sentar o Município no XX FACE - Festival Nacional
de Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete. Os Ve-
readores Rodrigo Costa Ferreira/Patriota e Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB apresentaram moção (n.
116/2022) de aplauso a equipe do Independente
Futebol Clube, dirigida pelo técnico José Claudia-
no, pela conquista, no corrente ano, do Campe-
onato de Futebol Amador da Segunda Divisão de
Araguari. O Vereador Wellington Resende da Sil-
va/PL apresentou moção (n. 117/2022) de aplau-
sos a Nézio Pelegrini Júnior, pelos relevantes servi-
ços prestados ao Município. Os Vereadores Wilian
Marques Postigo/PL e Paulo César Pereira/DEM so-
licitaram o envio de ofício de pêsames (requeri-
mento n. 2.327/2022) à família de Valdemar Mari-
nho  Araújo.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB e o Vereador Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL solicitaram o envio de ofício de pêsames
(requerimento  n.  2.331/2022)  à  família  de  Sílvia
Maria Oliveira dos Anjos. O Vereador Cláudio Co-
elho Pereira/Solidariedade apresentou os requeri-
mentos: a) n. 2.336/2022, convidando a escritora
Nubiana Oliveira para fazer uso da tribuna livre, a
fim de apresentar seu livro “Mulher Real, Livre e
Poderosa”, obra importantíssima que confirma o
real  empoderamento  das  mulheres  e  leva  o
nome de Araguari para todo o Brasil. Os Vereado-
res Clayton Francisco Brazão/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Wellington Resende da Sil-
va/PL e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
moção (n. 118/2022) de aplauso aos deputados
estadual Raul José de Belém e federal José Vitor
de Resende Aguiar,  pelo trabalho desenvolvido
junto  ao  governador  de  Minas  Gerais,  Romeu
Zema, para a disponibilização de recurso no valor
oitenta milhões de reais, destinado a pavimenta-
ção asfáltica da Rodovia MG-414 - Prefeito Milton
de Lima Filho, trecho que liga o Distrito de Ama-
nhece ao Município de Anhanguera. Os Verea-
dores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e  Wilian
Marques  Postigo/PL,  apresentaram  moção  (n.
119/2022) de aplauso ao Vereador Cláudio Coe-
lho Pereira, pela destinação de cinquenta e qua-
tro mil reais, por meio de emenda impositiva, para
a premiação dos campeonatos da Liga Araguari-
na de Futebol. O Vereador Clayton Francisco Bra-
zão/PSC  apresentou  moção  (n.  120/2022)  de
aplauso ao Cruzeiro Esporte Clube, pela brilhante
campanha no torneio que possibilitou seu acesso
à Primeira Divisão do campeonato da Liga Ara-
guarina de Futebol. Os Vereadores Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB, Paulo César Pereira/DEM, Wel-
lington Resende da Silva/PL e Wilian Marques Pos-
tigo/PL, apresentaram o projeto de lei n. 107/2022,
que “Denomina o espaço onde localiza a Granja
Mauá para Parque Mauá, e dá outras providên-

cias” - com apoio da Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB e do Vereador Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota. Os Vereadores Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB e Paulo César Pereira/DEM apresen-
taram o projeto de decreto legislativo n. 50/2022,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Excelentíssimo Senhor José Pereira Rezende Filho”
- com apoio da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB.  O Vereador  Leonardo Rodrigues  da
Silva Neto/Republicanos  apresentou  os  projetos:
a) de lei n. 108/2022, que “Modifica a denomina-
ção da Rua Cinco do Loteamento Cidade Nova,
Bairro Ouro Verde, para Rua São Miguel Arcanjo”;
b) de decreto legislativo n. 51/2022, que “Conce-
de o Título de Cidadão Honorário de Araguari ao
Excelentíssimo Senhor Paulo André Veras de Frei-
tas.” O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidari-
edade comunicou ao plenário que dispensava o
prazo restante (dois dias) da vista que lhe tinha
sido concedida do projeto de lei n. 93/2002, sen-
do a matéria incluída na pauta da presente ses-
são. Durante a apresentação de proposições, o
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL passou a
secretariar os trabalhos. V- LEITURA DE PARECERES-
Os presidentes das comissões permanentes a se-
guir relacionadas encaminharam à Mesa da Câ-
mara pareceres aos projetos em tramitação, con-
forme disposto no art. 90 do Regimento Interno. A
Comissão  Permanente  de  Legislação  e  Justiça
emitiu pareceres pela aprovação dos projetos: a)
de lei n. 96/2022 (Associação dos Proprietários de
Ranchos da Vargem Grande); b) de lei comple-
mentar n. 8/2022 (altera a Lei Complementar n.
117,  de 23 de outubro de 2015- regime jurídico
dos servidores públicos); c) de decreto legislativo
n. 43/2022 (Comenda aos enfermeiros, auxiliares e
técnicos de enfermagem); d) de decreto legislati-
vo n.s 44/2022, 46/2022, 47/2022, 48/2022, 49/2022,
homenageando respectivamente Danilo Jair Go-
mes de Jesus,  Dikson  Gontijo  Soares,  Aguinaldo
Garcia, Maria de Mendonça Silva, Willian de Oli-
veira;  nos  citados  pareceres,  o  Vereador  Paulo
César Pereira/DEM assinou em substituição ao Ve-
reador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos (au-
sente);  nos  pareceres  aos  projetos  de  lei  n.
96/2022  e  de  decreto  legislativo  n.s  43/2022  e
44/2022,  o  Vereador  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota assinou em substituição ao Vereador Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota (proponente); no pa-
recer ao projeto de decreto legislativo 47/2022, a
Vereadora  Ana Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  assi-
nou em substituição ao Vereador Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB (proponente). A Comissão Especi-
al, composta pela Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade/PL - presidente, e pelos Vereadores
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota  –  vice-presi-
dente e Sebastião Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade - membro, emitiu pareceres pela aprova-
ção  dos  projetos  de  decreto  legislativo  n.s
46/2022, 47/2022, 48/2022 e 49/2022; no parecer
ao último projeto citado, o Vereador Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota assinou em substituição ao Ve-
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reador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota (propo-
nente).  VI-  ORADORES INSCRITOS-  Encontravam-
se inscritos as Vereadoras Débora de Sousa Dau/
PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice
Maria Mendes/PSB e os Vereadores Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Al-
meida/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, Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Clayton  Francisco Brazão/
PSC, sendo que os presentes dispensaram o uso
da palavra. Também inscrito, fez uso da tribuna o
Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
destacando inicialmente, que não participou da
audiência pública realizada para debater sobre o
Mercado Municipal. Informou que existe um pro-
jeto para a retirada dos comerciantes do local,
sendo instalados em um container, e que o prefei-
to seria o responsável pela situação. Prosseguin-
do, fez a exposição de vídeo, dizendo que retra-
tava o descaso da Superintendência de Água e
Esgoto  com  o  Bairro  Vieno,  onde  um  buraco
aberto há muito tempo permanece sem restaura-
ção. No segundo vídeo, mostrou uma placa com
pedido para estacionar de ré numa determinada
área do Palácio; porém, teria flagrado o carro do
prefeito estacionado de forma errada. Em outro
vídeo, uma máquina estaria parada para reparo
há mais  de noventa dias,  causando transtornos
aos que necessitam do serviço. Encerrando, disse
que, na próxima eleição, muitos secretários seri-
am candidatos, mas que não tem medo e não
deve nada a ninguém. VII- SEGUNDA CHAMADA-
Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC,
as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB,  e os  Vereadores Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/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, Wellington Resende da Silva/PL, Wili-
an Marques Postigo/PL. VIII-  DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se
na pauta desta sessão ordinária os projetos a se-
guir  relacionados; antecedendo cada votação,
foi anunciada a discussão da matéria. Em vota-
ção o projeto de lei n. 88/2022, de autoria do Exe-
cutivo, foram aprovados por quinze votos: a) pa-
receres das  Comissões  Permanentes de Legisla-
ção e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria,  Comércio,  Habitação,  Política Urbana e
Rural,  de  Meio  Ambiente;  b)  projeto  de  lei  n.
88/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical  e lógico,

registrou  a  íntegra  do  texto  final  no  parecer  e
transformou esse na Proposição de Lei n. 69, de 28
de junho de 2022, que “Dá nova redação ao § 1º
do art. 28, da Lei n. 5.681, de 3 de fevereiro de
2016, que “Dispõe sobre a criação do Sistema de
Proteção das Áreas Verdes e da Paisagem Urba-
na do Município de Araguari, e a regulamenta-
ção do § 4º do art. 202 da Lei Orgânica do Muni-
cípio, e dá outras providências.” Em votação o
projeto de lei complementar n. 7/2022, de autoria
do Executivo, foram aprovados por quinze votos:
a) pareceres das Comissões Permanentes de Le-
gislação e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Ur-
bana e Rural, de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas, de Esporte, Lazer e Turismo; b) projeto
de lei  complementar  n.  7/2022 e o parecer  da
Comissão  Permanente  de  Redação  que,  após
efetuar as necessárias correções quanto aos as-
pectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do
texto final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei Complementar n. 6, de 28 de ju-
nho de 2022, que “Dispõe sobre a prorrogação
de prazos constantes na Lei n. 6.502, de 20 de de-
zembro de 2021, que criou a Fundação Municipal
de Esportes e Paradesporto – FAMEP, autoriza a
sub-rogação de direitos e obrigações e a transfe-
rência de bens, e dá outras providências.” Quan-
do da discussão do projeto de lei n. 94/2022 (alte-
ra a Lei n. 5.427, de 8 de setembro de 2014- quali-
ficação de entidades como organização social),
o plenário aprovou por quinze votos, o pedido de
vista  formulado  pelo  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade, por quinze dias.  Em vota-
ção o projeto de decreto legislativo n. 45/2022,
de autoria do Vereador Paulo César Pereira/DEM,
foram aprovados por quinze votos: a) pareceres
da Comissão Permanente de Legislação e Justiça
e da Comissão Especial; b) projeto de decreto le-
gislativo n. 45/2022 e o parecer da Comissão Per-
manente 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. 1.210, de 28 de junho de 2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Ex-
celentíssimo Senhor Sebastião da Silva Filho.” Em
votação o projeto de lei n. 93/2022, de autoria do
Executivo, foram aprovados por quinze votos: a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legis-
lação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agro-
indústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e
Rural,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas, de Meio Ambiente; b) projeto de lei  n.
93/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical  e lógico,
registrou  a  íntegra  do  texto  final  no  parecer  e
transformou esse na Proposição de Lei n. 70, de 28
de junho de 2022, que “Dá anuência para que a
empresa GR Classificações Ltda.-ME, ou sua su-
cessora possam transferir a titularidade de imóvel

doado pelo Município de Araguari, com funda-
mento na Lei  n.  5.312,  de 12  de dezembro de
2013, para a empresa HDS Armazéns Gerais Ltda.,
e autoriza a doação com encargos dos imóveis
que menciona, dando outras providências” (revo-
ga as Leis n.s 5.330 e 5.331, de 10 de fevereiro de
2014). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SES-
SÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por
quinze votos, a ata da sessão ordinária da Câma-
ra, realizada no dia vinte e um de junho de dois
mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES- Foram aprovados por quinze vo-
tos: a) requerimentos n.s 2.272, 2.273, 2.274, 2.275,
2.276. 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283,
2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291,
2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299,
2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307,
2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315,
2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321, 2.322, 2.323,
2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331,
2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339,
2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347,
2.348,  2.349,  2.350,  2.351,  2.352,  2.353,  2.354,
2.355/2022;  b)  moções  de aplauso n.s  113,  114,
115,  116,  117,  118,  120/2022.  Foi  aprovada  por
quatorze votos, a moção de aplauso n. 119/2022,
ausentando-se do plenário no momento da vota-
ção, o Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidari-
edade, em cumprimento ao disposto no 155 do
Regimento Interno. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO-  Ficaram para a ordem do dia da
próxima sessão, extraordinária, o projeto de lei n.
55/2022 (LDO), bem como as demais proposições
que constarem do respectivo edital de convoca-
ção. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Vere-
adora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras
Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato de Almeida/
PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião
Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian
Marques Postigo/PL; ausente na sessão o Verea-
dor Marcus Vinícius Duarte/Republicanos. O pre-
sidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos agradeceu a presença de todos, con-
vocou os vereadores para a próxima sessão da
Câmara, extraordinária, a ser convocada para o
dia cinco de julho do corrente ano; e, às treze
horas e trinta minutos, declarou encerrada a ses-
são. Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, em 28 de junho de 2022. Ata apro-
vada  sem  restrições,  por  treze  votos.  Sala  das
sessões, em 5 de julho de 2022. Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos - presi-
dente; 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/

		2022-07-25T17:42:04-0300
	zelap


		2022-07-25T17:42:30-0300




