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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI  –
MG TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO.  OBJETO:  CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELA-
DO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13
KG, MEDIANTE A TROCA DE BOTIJÕES RETOR-
NÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CANTINA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARA-
GUARI-MG. Modalidade: Pregão Eletrônico n°
004/2022  (S.R.P.)  n°  003/2022,  HOMOLOGA-
DO, em 18/08/2022, para proposta da licitan-
te:  JOSÉ FLAVIO DOS REIS  COMÉRCIO VARE-
GISTA DE GÁS (ITEM ÚNICO) com o valor esti -
mado  total/global  de  R$  6.540,00  (Seis  mil
quinhentos  e  quarenta  reais).  A  íntegra  da
Ata da Sessão Pública do Pregão, bem como
da  homologação  do  presente  certame  en-
contram-se nos autos do processo do Pregão
Eletrônico n° 004/2022 - (S.R.P.) n° 003/2022.  

Câmara Municipal de  Araguari, 18 de Agos-
to 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 DOIS DE AGOSTO E DOIS MIL
E VINTE E  DOIS. A Câmara Municipal  de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordina-
riamente no dia dois  de agosto de dois mil  e
vinte e dois, terça-feira, às oito horas, em sua
sede própria, situada na Rua Coronel José Fer-
reira Alves, número 758, nesta cidade. O presi-
dente da Câmara,  Vereador  Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, invocando a
proteção de Deus e em nome do povo ara-
guarino,  declarou  aberta  a  sessão  e  solicitou
ao primeiro-secretário que fizesse a chamada.
I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -  presi-
dente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota - vice-presidente, Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade,  Sebastião Joaquim
Vieira/PSL - primeiro-secretário,  Waltemir  Rodri-
gues Neves/Patriota, Wellington Resende da Sil-
va/PL,  Wilian Marques  Postigo/PL.  Na sequên-
cia, foram executados os Hinos Nacional e do
Município, e o presidente 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 extraordinária da Câmara, reali-
zada no dia vinte e cinco de julho de dois mil e
vinte e dois.  III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊN-
CIAS RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito
do Município: a) n. 1.987/2022, encaminhando
e solicitando urgência na apreciação do proje-
to de lei n. 116/2022, que “Autoriza a aquisição
pela Superintendência de Água e Esgoto - SAE,
através  de desapropriação,  por  via  amigável
ou judicial, o imóvel que especifica, declarado
de utilidade pública pelo Decreto n. 136, de 8
de julho  de  2022,  necessário  para  a  constru-
ção, instalação e operação da Estação Eleva-
tória de Esgoto - EEE, no Bairro Vieno, e dá ou-
tras  providências”;  b)  n.  1.988/2022,  encami-
nhando e solicitando urgência na apreciação
do projeto de lei n. 117/2022, que “Ratifica as
alterações do Contrato  do Consórcio  Público
Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro -
AMVAP Saúde, e dá outras providências”; c) n.
1.990/2022, encaminhando e solicitando urgên-
cia  na  apreciação  do  projeto  de  lei  n.
118/2022,  que  “Dispõe  sobre  a  instituição  no
calendário  do Município de Araguari  da “Se-
mana de Combate  e  Prevenção a Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher”, dando
outras  providências.”  IV-  APRESENTAÇÃO  SEM
DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a
seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por
meio dos requerimentos: 1) Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Wel-
lington Resende da Silva/PL: n. 2.370/2022- có-
pia dos relatórios referentes as cachoeiras com
potencial turístico; se não existente o levanta-
mento, realização do estudo o mais rápido pos-
sível e adoção das medidas necessárias para
que  sejam  legalmente  protegidas;  2)  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL: a) n. 2.371/2022-
relatório dos atendimentos realizados pelo Cen-
tro de Apoio à Mulher Vítima de Violência em
Araguari - CREAS Mulher, desde a inauguração,
especificando o número de vítimas atendidas e
as providências adotadas para a proteção e
assistência;  b)  n.  2.372/2022-  implantação de
mão única na Rua Walter Henrique (Bairro Goi-
ás), por ser muito estreita e movimentada; c) n.
2.373/2022- designação ou contratação de ser-
vidores para realizar o serviço de limpeza nos
cinco Centros de Referência de Assistência So-
cial – CRAS; não sendo possível a medida, ava-
liar a terceirização do serviço, que, atualmente,
estaria sendo executado por servidores concur-
sados para outras funções; d) n. 2.374/2022- re-
alização de ações educativas no entorno das
escolas particulares,  para coibir  a parada de
veículos em fila dupla; não alcançando o obje-
tivo, que busque o apoio junto à Polícia Militar
para fiscalizar os motoristas que desrespeitam o
Código Brasileiro de Trânsito;  e)  n.  2.375/2022-

que informe por qual razão foi executado, duas
vezes na mesma semana, o mesmo serviço na
Rua Doutor Cyro Palmerston (Bairro Santa Tere-
zinha), no trecho próximo à Avenida Miguel As-
sad Debs; que informe se houve alguma falha
no aperto das peças de reposição e quais pro-
vidências estariam sendo tomadas pela Supe-
rintendência  de Água e Esgoto  para impedir
outras  ocorrências;  3)  Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
2.376/2022-  instalação  de  linha  telefônica  no
Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  -
CRAS III, localizado na Rua Santa Catarina (Bair-
ro Milenium), inaugurado em maio, pois os servi-
dores  utilizam  seus  telefones  pessoais  para
atender  a  população;  4)  Eunice  Maria
Mendes/PSB:  a)  n.  2.377/2022-  que informe as
obras que estariam sendo executadas no cor-
rente ano, discriminando os recursos  utilizados
(estaduais ou federais), principalmente nas Se-
cretarias Municipais de Serviços Urbanos e Distri-
tais, de Obras, de Saúde e de Educação; que
informe a porcentagem do valor total  dos in-
vestimentos e o impacto financeiro no corrente
ano; b) n. 2.379/2022- que informe a recomposi-
ção da Comissão de Seleção, Monitoramento,
Avaliação e Prestação de Contas,  citando o
nomes do servidores para cada etapa de ava-
liação dos processos, de acordo com a Lei Fe-
deral n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e Decre-
to  Municipal  n.  130,  de  22  de  novembro  de
2019; que informe se será oferecido algum in-
centivo financeiro para que os servidores per-
maneçam  na  comissão,  que  deverá  avaliar
processos  relativos  as  emendas  impositivas  e
orientar as instituições sobre os documentos ne-
cessários; c) n. 2.380/2022- informações sobre o
projeto de construção da praça ao lado da Es-
cola Estadual José Carneiro da Cunha, entre a
Rua dos Cedros e Rua das Perobas (Bairro São
Sebastião), especificando a data de início das
obras; d) n. 2.381/2022- fornecimento de trans-
porte às mães e crianças com TEA - Transtorno
do Espectro  Autista,  até  os  locais  de  atendi-
mento com psicóloga, fonoaudióloga, na APAE
- Associação de Pais  e Amigos dos Excepcio-
nais e no Caps Infantil - Centro de Atenção Psi-
cossocial  Infantojuvenil;  e)  n.  2.382/2022-  que
verifique a possibilidade de doar, a APAE - As-
sociação de Pais  e Amigos dos Excepcionais,
alguns  dos  animais  apreendidos  (com  perfil
adequado) e que serão leiloados, para serem
utilizados  no  projeto  de  equoterapia;  f)  n.
2.383/2022-  contratação  de  neuropediatra,
com registros  de  qualificação de especialista
ou psiquiatra infantil e de qualificação de espe-
cialista para realizar atendimento no Caps In-
fantil - Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
juvenil; contratação também para cargos que
deverão atender a demanda de outros setores
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da  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  g)  n.
2.384/2022- instalação de lâmpadas de LED na
Rua Dezenove de Outubro (Bairro Santa Terezi-
nha); h) n. 2.385/2022- informações sobre o cre-
denciamento para participar do leilão de ani-
mais  apreendidos,  verificando se os  interessa-
dos  não têm passagem por  maus-tratos;  i)  n.
2.386/2022-  que  seja  dada  continuidade  ao
processo  de  capacitação  dos  servidores  do
NAI - Núcleo de Apoio a Inclusão e da Secreta-
ria Municipal de Educação, para atendimento
das crianças e adolescentes com deficiência,
síndrome de Down e TEA - Transtorno do Espec-
tro Autista; 5) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL: n. 2.378/2022- que en-
caminhe ainda no corrente ano, projeto de lei
atualizando o plano de cargos e salários  dos
servidores municipais, principalmente da Secre-
taria Municipal do Trabalho e Ação Social, com
a elaboração do respectivo impacto financei-
ro;  segundo os proponentes,  muitos servidores
possuem curso  superior  e  os  vencimentos  ne-
cessitam ser atualizados, propiciando isonomia
salarial em várias classes; 6) Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB:  a)  n.  2.390/2022-  execução  de
obras para conter  o  vazamento de água na
Rua Antônio Camilo da Costa (Bairro dos Bos-
ques);  b) n.  2.391/2022- que informe o motivo
da mudança radical na estrutura da Praça Ma-
noel Bonito, que trazia traços do patrimônio his-
tórico do Município; c) n. 2.392/2022- revitaliza-
ção/reforma da Praça Prefeito Elmiro Barbosa;
7) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Sebastião Jo-
aquim  Vieira/PSL,  Wellington  Resende  da
Silva/PL: n. 2.393/2022- instalação de sistema de
geração de energia elétrica fotovoltaica para
atender os diversos setores da Prefeitura e es-
colas municipais; 8) Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
2.395/2022-  que informe se serão criados car-
gos de agente de inspeção sanitária; ressalta-
ram os proponentes, que a Lei Complementar
n.  188,  de  2  de  dezembro  de  2021,  apenas
adequou a estrutura do Departamento de Ins-
peção Municipal, para que ficasse compatível
com as atribuições de fiscalização de produtos
de origem animal, pois na citada data, havia
proibição legal para criação de cargos públi-
cos;  os  servidores  ingressaram  como  agentes
sanitários, e os cargos foram transformados em
agentes  de  combate  às  endemias  pela  Lei
Complementar  n.  103,  de  8  de  setembro  de
2014,  sendo que oito  agentes  estariam legal-
mente lotados na Secretaria Municipal de Agri-
cultura, com registro em ata no Ministério Públi-
co;  b)  n.  2.399/2022-  concessão  de aumento
salarial aos grupos técnicos que prestam servi-
ço  qualificado  e  estariam  com  vencimentos
defasados, desestimulando a permanência no
cargo;  em  resposta  ao  requerimento  n.

230/2022, informaram a constituição de comis-
são para avaliação salarial dos servidores, sen-
do, porém, necessária urgência na adoção da
medida, pois a remuneração atual correspon-
de a um salário mínimo, e quando da realiza-
ção do concurso,  era superior  a  dois  salários
mínimos;  9)  Marcus  Vinícius  Duarte/Republica-
nos:  a)  n.  2.396/2022-  recapeamento da Rua
Comendador Erick Markus (Bairro dos Bosques),
de acesso a Granja Piracaíba, Suco Izzy e Frigo-
rífico Fava, reiterando o pedido constante do
requerimento  n.  2.559/2021;  b)  n.  2.397/2022-
instalação de redutores de velocidade ou ins-
talação de radar  próximo ao número 860 da
Avenida Santos Dumont (Bairro Jardim Regina),
reiterando pedido constante do requerimento
n.  4.124/2021;  c)  n.  2.398/2022-  instalação de
travessia elevada ou faixa de pedestre nas pis-
tas no entorno da Praça Professora Latifa Ca-
frune (Bairro Milenium), onde será inaugurada a
Vila dos Esportes; que seja proibido estacionar
no setor, veículos de grande porte (caminhões
e carretas), e autorizado em horários específi-
cos,  o  serviço  de  carga  e  descarga;  d)  n.
2.400/2022- abertura de um retorno no final da
Rua José David Skaf – via sem saída (Bairro dos
Bosques),  possibilitando o acesso dos veículos
de funcionários das empresas instaladas no se-
tor, bem como dos caminhões que efetuam o
escoamento da produção; e) n. 2.401/2022- ins-
talação de dois postes de iluminação pública
para área localizada em frente ao número 161
da  Rua  Antônio  Mordente  Filho  (Bairro  Mile-
nium), onde foi instalada uma academia ao ar
livre;  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.363/2021, o secretário municipal de Obras in-
formou que uma equipe técnica deveria anali-
sar o pedido; que informe o resultado do estu-
do e o prazo para a instalação; f) n. 2.402/2022-
instalação de lâmpadas de LED na Rua Doutor
Marden Barbosa (Bairro Sibipiruna), como tam-
bém o recapeamento da citada via; 10) Paulo
César Pereira/DEM, Denise Cristina Lima de An-
drade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL: n. 2.403/2022- encaminhando para
análise, anteprojeto de lei que cria o prontuário
médico  eletrônico;  11)  Paulo  César  Pereira/
DEM, Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.404/2022-
instalação  de  painéis  digitais  de  divulgação
dos eventos e ações da Prefeitura, e valorizar a
cultura e as riquezas de Araguari, podendo ser
instalados em frente aos locais movimentados,
como a Praça Manoel Bonito,  Instituto Master
de  Ensino  Presidente  Antônio  Carlos,  Bosque,
Praça dos Ferroviários,  Ginásio Poliesportivo, e
pontos  comerciais;  12)  Paulo  César  Pereira/
DEM:  n.  2.405/2022-  que  sejam  agilizados  os
processos de demissão voluntária (PDV) e de
aposentadoria por tempo de serviço e por ida-

de;  os  servidores reclamam da morosidade e
burocracia;  b)  n.  2.406/2022-  implantação de
atualização  on-line  do  Cadastro  Único  -  Ca-
dÚnico nos Centros de Referência da Assistên-
cia Social, visando a descentralização do servi-
ço, como princípio da Lei Orgânica da Assistên-
cia Social - LOAS, lembrando que, atualmente,
ocorre por meio do caderno físico; pela inter-
net, seria efetuada diretamente no sistema, fa-
cilitando o acesso aos benefícios  do governo
federal, como o Auxílio Brasil, Bolsa Família, Be-
nefício  de Prestação Continuada;  13)  Renato
de Almeida/PSC: a) n. 2.407/2022- que seja rea-
lizado o patrolamento na Serra Trinta e Oito, no
Lago Azul; b) n. 2.408/2022- execução do servi-
ço  de  pintura  estratigráfica  na  Rua  Carolina
Marques;  c) n.  2.410/2022- instalação de lâm-
padas de LED na Rua Alberto Naves  Cocota
Neto; d) n. 2.411/2022- pavimentação asfáltica
da Rua Antônio Batista da Silva (Bairro Vieno);
implantação de coleta de lixo em todo o bair-
ro, não apenas na citada via; 14) Renato de Al-
meida/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  a)  n.
2.409/2022- instalação de lixeiras nas principais
ruas de comércio no centro e nos bairros, bem
como nas proximidades das quadras públicas
de peteca e outros esportes; b) n. 2.412/2022-
instalação de bebedouros públicos nas proximi-
dades das quadras de peteca e outros espor-
tes,  locais  com  grande  circulação  de  cida-
dãos,  Avenida Coronel  Theodolino Pereira  de
Araújo (próximo a UNIMED), praças do centro
da cidade (Manoel Bonito, Getúlio Vargas, Fa-
rid  Nader,  etc.);  15)  Renato de Almeida/PSC,
Eunice Maria Mendes/PSB, Wilian Marques Posti-
go/PL: n. 2.413/2022- construção de restaurante
popular para auxiliar as pessoas de baixa ren-
da, podendo ser disponibilizadas emendas im-
positivas;  16)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL: n. 2.414/2022- que seja efetuado um
levantamento  das  ruas,  travessas  e  avenidas
nos Bairros São Sebastião, Sewa e Goiás parte
alta,  que  ainda  não  possuem pavimentação
asfáltica, indicando o motivo e se existe pers-
pectiva de executar o serviço; 17) Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota: a) n. 2.415/2022- que sejam
disponibilizados testes rápidos da Covid-19 na
Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF do
Distrito de Piracaíba, evitando o deslocamento
das pessoas interessadas até a cidade, inclusi-
ve  utilizando  o  transporte  público;  b)  n.
2.419/2022- que no processo de requalificação
das praças da cidade, seja dada prioridade às
Praças Antônia Norma Marques da Silva (Bairro
Goiás)  e  Berveli  Cunha  Monteiro  (Residencial
Vila Olímpica), com a instalação de bancos, li-
xeiras, iluminação pública, construção de cal-
çadas e de passarelas,  instalação de parque
infantil e academia ao ar livre; c) n. 2.420/2022-
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instalação de redutor de velocidade na Aveni-
da  Minas  Gerais,  próximo  ao  entroncamento
com a Avenida Coronel Theodolino Pereira de
Araújo, sentido Colégio Nacional e Bairro Sibipi-
runa, devido aos inúmeros e graves acidentes
no setor; d) n. 2.422/2022- encaminhando para
análise, anteprojeto de lei dispondo sobre a ins-
talação de placa em locais  utilizados para o
descarte irregular de entulho e lixo, informando
o endereço  do  Ecoponto;  18)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB, Wi-
lian Marques Postigo/PL:  n.  2.416/2022- instala-
ção novamente de enfeites natalinos no Distrito
de  Piracaíba  (especialmente  na  praça  e  na
Capela de Santa Luzia), na quadra de esportes
da Contenda e no Povoado do Alto São João;
19) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Mar-
ques  Postigo/PL:  n.  2.418/2022-  execução  de
obras para conter o vazamento de água em
frente ao número 80 da Rua dos Tamburis (Bair-
ro São Sebastião); que a Superintendência de
Água e Esgoto constitua uma força-tarefa para
conter  os  inúmeros vazamentos de água que
ocorrem na cidade e nos distritos; 20) Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Wellington Resende da Silva/PL:  n.  2.421/2022-
que as  URPVs-  Unidades  de Recebimento  de
Pequenos Volumes e Ecopontos, atualmente lo-
calizados em áreas habitadas, sejam transferi-
dos para outros locais;  21) Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade: a) n. 2.423/2022- re-
vitalização da Praça Ilídio Miguel Duarte (Bairro
Independência), com a construção de calça-
das, playground, e serviços de jardinagem, ilu-
minação; b) n. 2.424/2022- implantação de es-
tação de carregamento para veículos elétricos
(eletroposto), para atender clientes com veícu-
los  elétricos ou híbridos;  se necessário,  buscar
parceira com a Companhia Energética de Mi-
nas Gerais - CEMIG; c) n. 2.426/2022- instalação
de placas de advertência nas áreas de banho
da Represa das Araras, considerando a exten-
são e o perigo que oferece; d) n. 2.429/2022- in-
formações sobre a construção de arquibanca-
das e cabines de rádio do Centro Esportivo de
Apoio  Comunitário  -  CESAC  IV,  conforme
emenda impositiva destinando recurso à obra,
especificando o prazo para a execução; e) n.
2.430/2022- construção de dois reservatórios de
água, sendo um para abastecer o Bairro Inde-
pendência, Residencial Jardim Interlagos e ad-
jacências; outro para atender os Bairros Amo-
rim, Gutierrez e adjacências;  22) Sebastião Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Ana Lúcia Ro-
drigues  Prado/PSB:  n.  2.425/2022-  que  sejam
agilizados os exames de biópsia, que estariam
demorando em média, quatro meses ou mais,
agravando o quadro de saúde e o estado psi-
cológico do paciente;  23)  Sebastião Alves  Ri-

beiro Júnior/Solidariedade, Wellington Resende
da Silva/PL: n. 2.428/2022- refazer o serviço de
pintura  de  sinalização  de  solo  nas  Ruas  Rio
Branco,  Rui  Barbosa,  Jaime  Gomes,  Afonso
Pena, Rodolfo Paixão, Marciano Santos, Doutor
Afrânio, e na Avenida Tiradentes, em especial
de estacionamento de motos; 24) Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL, Eunice Maria Mendes/PSB: a)
n. 2.431/2022- revisão do plano de cargos e sa-
lários de categorias como operador de máqui-
na  pesada,  auxiliar  administrativo;  b)  n.
2.432/2022- pavimentação asfáltica da Rua dos
Pinheiros  (Bairro  São Sebastião);  25)  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL:  a)  n.  2.434/2022-  substitui-
ção da lâmpada queimada em frente à igreja
que funciona no número 410 da Rua Vereador
Nicolino Caetano Guimarães (Bairro Sibipiruna);
b) n. 2.438/2022- que o valor do vale-alimenta-
ção dos servidores públicos municipais seja fixa-
do em quatrocentos  e  cinquenta  reais,  reite-
rando  pedido  já  formulado;  c)  n.  2.439/2022-
pagamento no corrente ano do abono do Pre-
vine Brasil à equipe da Estratégia de Saúde da
Família - ESF, recurso já disponibilizado pelo go-
verno federal,  pois  os  servidores  têm o direito
de receber o rateio integral, mesmo não tendo
atingido as metas; d) n. 2.441/2022- que enca-
minhe projeto  de lei  efetuando a recomposi-
ção inflacionária, com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, para os servi-
dores que recebem acima do salário mínimo;
e) n. 2.442/2022- que informe o nome e o nú-
mero dos procedimentos administrativos para-
dos no Serviço de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho - SESMT, com a data do
pedido de insalubridade e periculosidade; 26)
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/
Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  n.
2.435/2022-  que  interceda  junto  aos  órgãos
competentes, visando o asfaltamento da estra-
da rural de acesso à região do Pau Furado; 27)
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Wellington  Resende  da
Silva/PL: n. 2.436/2022- implantação de traves-
sia elevada na Rua Coromandel (Bairro Amo-
rim), interseção com a Avenida Santos Dumont;
28)  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  2.443/2022-  instala-
ção de banheiros, bebedouros e rede elétrica
no  quiosque  em  frente  ao  antigo  Frigorífico
Mata Boi; b) n. 2.446/2022- reforma do parque
infantil na Praça José Garcia Cardoso, no Resi-
dencial Vila Olímpica; c) n. 2.451/2022- constru-
ção de quadra de esportes na comunidade do
Campo Redondo, reiterando pedido já formu-
lado; 29) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a)
n. 2.444/2022- instalação de radar na Avenida
Theodoreto Veloso de Carvalho, em frente ao
antigo Frigorífico Mata Boi; b) n. 2.445/2022- ins-

talação de lâmpadas de LED na Rua Natália
Barbosa  Dornellas  (Bairro  Vieno);  c)  n.
2.447/2022- instalação de parque infantil (play-
ground) ao lado da quadra de peteca na Ave-
nida Minas Gerais (Bairro Santa Helena);  d) n.
2.448/2022- que interceda junto a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG, visando a
extensão da rede elétrica em frente ao número
665 da Rua Anhanguera (Bairro Santiago); e) n.
2.449/2022-  execução  do  serviço  de  limpeza
nas vias do Loteamento Residencial Bela Suíça
III; f) n. 2.450/2022- construção de praça no ter-
reno situado na projeção da Rua Antônio José
de Sousa, no Loteamento Residencial Bela Suí-
ça III (Bairro de Fátima); 30) Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:
n. 2.452/2022- que estude a possibilidade de es-
tender a cobertura do refeitório no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil - CMEI Eloísa Mar-
ques Nunes (Bairro Gutierrez); 31) Wellington Re-
sende da Silva/PL:  a) n.  2.453/2022- implanta-
ção de rampas de acessibilidade nos pontos
de  ônibus  do  transporte  coletivo,  devido  à
grande  dificuldade  dos  cadeirantes  de  ter
acesso aos espaços;  b)  n.  2.454/2022-  instala-
ção de câmeras de monitoramento nos Cen-
tros Esportivos de Apoio Comunitário - CESAC’s
e no Ginásio de Esportes Nadir Borges Brandão
– Zebrinha, por ser constante a ocorrência de
roubos; c) n. 2.455/2022- instalação de reduto-
res de velocidade na Rua Niquelândia (Bairros
Maria Eugênia/Brasília); d) n. 2.456/2022- reca-
peamento e execução do serviço de varrição
na Rua Ponte Terra (Bairros Palmeiras do Impé-
rio/  Santiago);  e)  n.  2.457/2022- realização de
operação  tapa-buracos  na  Rua Alaôr  de  Al-
meida,  no Residencial  Bela  Suíça  I  (Bairro  de
Fátima);  32)  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.458/2022- instalação de redutor de velocida-
de nas proximidades do número 941 da Aveni-
da Santos Dumont (nos dois sentidos), conside-
rando a ocorrência de vários acidentes no se-
tor,  sendo  dois  com  vítimas  fatais;  b)  n.
2.460/2022- instalação de abrigo no ponto de
ônibus do transporte coletivo existente na Rua
Edson Correa de Melo esquina com a Avenida
das  Paineiras,  no  Residencial  Vila  Olímpica
(Bairro São Sebastião); c) n. 2.461/2022- que o
Distrito de Amanhece e os Povoados de Porto
Barreiro (sentido Distrito de Amanhece), Arara-
pira e Alto São João, sejam incluídos no crono-
grama  de  iluminação  de  Natal,  no  corrente
ano; d) n. 2.462/2022- elaboração e execução
de  projetos  de  arborização  e  paisagismo  na
Praça Berveli  Cunha Monteiro,  no Residencial
Vila  Olímpica  (Bairro  São  Sebastião);  e)  n.
2.463/2022- instalação de redutor de velocida-
de na altura do número 193 da Avenida Coro-
nel Belisário Rodrigues da Cunha (Bairro Maria
Eugênia);  f)  n.  2.464/2022- reforma do parque

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

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

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

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

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

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

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


Ano V - Edição 445 Pág 4  Araguari, 19 de agosto de 2022

infantil  da  Praça  José  Rosa  Patrocínio  (Bairro
Goiás);  33)  Wilian  Marques  Postigo/PL,  Paulo
César Pereira/DEM: n. 2.459/2022- extensão de
rede elétrica e iluminação pública na rua prin-
cipal do Povoado do Alto São João, em virtude
do  aumento  de  construções  na  região;  34)
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
2.465/2022-  cópia  dos  procedimentos  legais
que liberaram recursos para o terceiro Festival
de Humor do Triângulo, como também dos em-
penhos e pagamentos efetuados, do parecer
da Procuradoria Geral do Município sobre a le-
galidade do presidente da Fundação Araguari-
na de Educação e Cultura - FAEC fazer parte
do Grupo EmCena de Teatro, produtor e apoi-
ador  do  festival,  inclusive  com  destaque  em
todo  material  publicitário  do  evento;  b)  n.
2.467/2022- informações sobre o valor já recebi-
do pelo Município por meio de pagamento dos
precatórios do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento  do  Ensino  Fundamental,  especifi-
cando as parcelas que ainda serão recebidas
e quantos professores que atuavam na época
da existência do FUNDEF e serão beneficiados;
c) n. 2.468/2022-  instalação de placas com a
denominação das vias no Distrito de Florestina;
d) n. 2.469/2022- que encaminhe planilha deta-
lhada dos gastos da Prefeitura com o evento
CAFÉ AGRO - repasse financeiro n.  l.120/2022,
termo de fomento n. 002/2022, celebrado com
a Associação de Cafeicultores de Araguari,  e
processo de compra n. 293/2022, complemen-
tando  a  resposta  ao  requerimento  n.
1.740/2022;  por  meio  do  ofício  n.  1.308/PREF/
2022, foi encaminhado apenas o empenho no
valor  de  duzentos  e  oitenta  mil  setecentos  e
sessenta reais; e) n. 2.470/2022- que encaminhe
relatório dos gastos  com as estruturas monta-
das  (tendas,  cerca,  banheiros  químicos,  som,
transporte, horas extras de servidores, entre ou-
tros) para inauguração de obras e eventos rea-
lizados no atual mandato; f) n. 2.471/2022- que
encaminhe planilha detalhada dos gastos  da
Prefeitura com o evento Domingueira do Tra-
balhador, complementando a resposta ao re-
querimento n. 1.742/2022, enviada por meio do
ofício n. 1.364/PREF/2022, pois não foi apresen-
tado os gastos com as atrações artísticas (ban-
das musicais e etc.); g) n. 2.472/2022- que en-
caminhe  parecer  da  Procuradoria  Geral  do
Município sobre a legalidade de obrigar a pre-
sença de ocupantes de cargos comissionados
em inauguração de obras e outros eventos, a
maioria em horário de expediente, prejudican-
do o andamento dos trabalhos nas repartições
públicas  e  não  ocorrendo  nenhum  desconto
salarial devido a saída do local de trabalho; 35)
Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n. 2.473/2022-
providenciar o funcionamento das câmeras de
videomonitoramento do projeto Olho Vivo; b)

n. 2.474/2022- execução dos serviços de varri-
ção e capina nas ruas do Loteamento Jardim
Milani; c) n. 2.475/2022- que seja disponibilizado
um caminhão-pipa para aguar as ruas não pa-
vimentadas  dos  Bairros  Novo  Horizonte,  Seva,
São Sebastião e Vieno; d) n. 2.476/2022- cons-
trução de um Centro Esportivo de Apoio Comu-
nitário  -  CESAC  no  Loteamento  Residencial
Monte Moriá;  e)  n.  2.477/2022- construção de
sala para os agentes comunitários na Unidade
Básica de Saúde da Família - UBSF no Bairro São
Sebastião; f) n. 2.479/2022- que seja suspensa a
cobrança da taxa de cento e vinte reais para
a religação de água, após o corte de água,
isentando o usuário; g) n. 2.480/2022- instalação
de lâmpadas de LED nas Avenidas Pércio Per-
feito e Nossa Senhora da Penha (Bairro Novo
Horizonte),  Geraldo  Teodoro  (Bairro  Amorim),
Marechal Rondon (Bairro Palmeiras do Império),
Santos Dumont (Bairro Jardim Regina) e Theo-
doreto Veloso de Carvalho, Ruas Irmã Margari-
da, Josias Batista Leite, Doutor Canabrava, Co-
ronel José Ferreira Alves e Pica-Pau (Bairro San-
tiago),  Praças  Waldomiro  Barbosa  (Bairro  dos
Bosques), Teresinha França de Lima, da Consti-
tuição e do Rosário; h) n. 2.481/2022- abertura
das  Unidades  de  Recebimento  de  Pequenos
Volumes - URPV aos sábados e domingos, possi-
bilitando o depósito de entulho pelos carrocei-
ros; i) n. 2.482/2022- notificação da empresa Pi-
zollatto para que determine a limpeza dos ter-
renos de sua propriedade no Loteamento Ci-
dade  Jardim;  j)  n.  2.483/2022-  execução  de
projeto de paisagismo e troca dos alambrados
do Cemitério Park;  k)  n.  2.484/2022- supressão
da árvore ficus benjamina existente em terreno
do Município, localizado na Rua Otacílio Pinto
de Oliveira (Bairro Novo Horizonte),  e constru-
ção de uma praça no local; 36) Clayton Fran-
cisco  Brazão/PSC,  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL:  n.  2.478/2022-  instalação de uma cabine
no ponto de ônibus do transporte coletivo exis-
tente na  porta  da Policlínica;  37)  Débora de
Sousa Dau/PSC: a) n. 2.485/2022- aquisição de
uma  ambulância  (SAMUVET)  equipada  para
resgate e prestação de primeiros socorros em
animais (cães e gatos) vítimas de atropelamen-
tos, maus-tratos ou gravemente doentes, com
funcionamento vinte e quatro horas; reiterando
pedido  formulado  no  ano  anterior;  b)  n.
2.486/2022-  que  sejam  instalados  microchips
nos animais apreendidos no Curral ou no Canil
Municipal, possibilitando o controle sobre possí-
veis  abandonos ou maus-tratos,  a localização
dos proprietários ou responsáveis, assim como o
desenvolvimento e a execução de políticas pú-
blicas de bem-estar do animal; c) n. 2.489/2022-
que informe quando serão concluídas as obras
de manutenção, construção da galeria pluvial
e de limpeza no imóvel número 980 da Rua Co-

ronel José Ferreira Alves, iniciadas em abril, mas
que estariam paralisadas; que sejam tomadas
medidas urgentes para resolver definitivamente
o problema; d) n. 2.490/2022- que encaminhe
cópia das notas fiscais da compra de alimentos
(ração e feno) para os animais que vivem no
Curral Municipal, realizadas a partir do dia sete
de abril do corrente, até a presente data; que
informe a quantidade de animais apreendidos
e devolvidos mediante pagamento das taxas,
com cópia das guias pagas; segundo a propo-
nente, nunca há quantidade suficiente de ali-
mento para os animais; e) n. 2.491/2022- que in-
forme quando será concretizada a compra do
aparelho celular para o Curral Municipal, e se
será efetuada também para o Canil Municipal,
complementando resposta enviada ao requeri-
mento de sua autoria, que solicitou a aquisição
do celular devido aos constantes roubos da fia-
ção telefônica, ficando disponível apenas o te-
lefone particular do motorista do caminhão de
apreensão; f) n. 2.492/2022- aplicabilidade da
Lei  Complementar  n.  116,  de  23  de julho  de
2015- Código de Saúde, e da Lei n. 4.339, de 11
de junho de 2007- Política de Tratamento dos
Animais, que permitem a doação dos animais
de grande porte apreendidos no Curral Munici-
pal;  ressaltou  a  proponente,  que  apresentou
projeto de lei possibilitando a medida, conside-
rado inconstitucional, contrariando a legislação
municipal; 38) Débora de Sousa Dau/PSC, Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.487/2022- infor-
mações sobre o andamento da construção do
cemitério público para animais, prometida des-
de o ano passado; segundo a proponente, re-
centemente, foi registrado um caso de maus-
tratos, com o depósito de cinco animais mortos
em via pública no Bairro Brasília; 39) Débora de
Sousa  Dau/PSC,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos: a) n. 2.488/2022- que infor-
me o  nome dos  funcionários  contratados  da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, inclusi-
ve dos médicos, especificando a carga horária
de trabalho e encaminhando cópia da folha
de ponto, a partir de janeiro do corrente ano;
segundo relatos dos usuários,  faltam médicos,
sendo muito grande a demora no atendimen-
to,  além da falta  de  humanidade de alguns
funcionários (médicos ou não); b) n. 2.494/2022-
que informe quando serão iniciadas  as  obras
de reforma do Canil  Municipal,  bem como a
construção do gatil, possibilitando a implanta-
ção de uma maternidade, tratamento de ani-
mais  com  parvovirose,  cinomose,  área  para
pós-operatório; ressaltaram que foram destina-
dos recursos para a execução das obras, sen-
do  quase  quinhentos  mil  reais,  por  meio  de
emendas impositivas, e duzentos e sessenta re-
ais em emenda parlamentar; 40) Ana Lúcia Ro-
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drigues Prado/PSB: a) n.  2.495/2022- que infor-
me se já foram contratados os três médicos of-
talmologistas,  especificando  os  horários  de
atendimento e o número de pacientes aguar-
dando por consultas e cirurgias oftalmológicas;
b)  n.  2.496/2022-  atualização  pela  Secretaria
Municipal de Saúde, dos dados cadastrais das
Unidades  Básicas  de Saúde;  c) n.  2.497/2022-
instalação de placa identificando o nome das
vias no Residencial Solar Park Bela Vista, reite-
rando o pedido constante do requerimento n.
709/2022; d) n. 2.500/2022- instalação de uma
academia ao ar livre em frente ao número 761
da  Avenida  Coronel  Theodolino  Pereira  de
Araújo. 41) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Eu-
nice Maria Mendes/PSB: a) n. 2.498/2022- exe-
cução do serviço de pintura estratigráfica e ins-
talação de placas identificando o nome das
ruas  do  Residencial  Jardim  Milani;  b)  n.
2.499/2022- instalação de lâmpadas de LED no
entorno da Comunidade Terapêutica El-Shad-
day e na rotatória localizada em frente ao nú-
mero 2.542 da Avenida Batalhão Mauá. A Ve-
readora Eunice Maria Mendes/PSB e os Verea-
dores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Paulo Cé-
sar  Pereira/DEM  e  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL,  por  meio  do  requerimento n.  2.387/2022,
solicitaram o envio de ofício de pêsames à fa-
mília de Jane Renata Carrijo Rosa. A Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB  apresentou  as  se-
guintes  proposições:  a)  requerimentos  n.
2.388/2022 e n. 2.389/2022, encaminhando res-
pectivamente aos deputados federais José Ví-
tor de Resende Aguiar e Lafayette Luiz Doorgal
de Andrada, cópia do projeto arquitetônico de
um Centro de Convivência do Idoso, elabora-
do pela Associação dos Municípios da Micror-
região do Vale do Paranaíba -  AMVAP,  para
ser construído em Araguari, e solicitando a des-
tinação de emenda parlamentar para a exe-
cução da obra; destacou a proponente, que o
Centro-Dia para Idosos, visa a inclusão, prote-
ção e melhoria da qualidade de vida, e a dimi-
nuição de sobrecarga para os cuidadores do-
mésticos, evitando a institucionalização preco-
ce do idoso; b) moção de aplauso n. 121/2022,
ao  Segundo  Batalhão  Ferroviário  -  Batalhão
Mauá, pelos oitenta e quatro anos de funda-
ção, comemorados no dia trinta de julho; cria-
do em um mil novecentos e trinta e oito, em Rio
Negro - Paraná, ligou o sul do país aos grandes
centros;  em um mil  novecentos  e  sessenta  e
cinco, foi transferido para Araguari com a mis-
são de construir a linha férrea do Triângulo Mi-
neiro até Brasília, integrando a capital do País
ao sistema nacional de transportes; c) projeto
de decreto legislativo n. 52/2022, que “Conce-
de o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelen-
tíssimo Senhor Marcus Vinícius de Oliveira Silva.”
Os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,

Paulo César Pereira/DEM e Wilian Marques Pos-
tigo/PL, apresentaram o projeto de decreto le-
gislativo n. 53/2022, que “Concede o Título de
Cidadão Honorário de Araguari ao Excelentíssi-
mo Senhor Abdias Eduardo Pontes.” Os Verea-
dores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e  Paulo
César Pereira/DEM solicitaram ao diretor clínico
da Unidade de Pronto Atendimento - UPA (re-
querimento n. 2.394/2022), que informe a esca-
la dos assistentes sociais que trabalham nos fi-
nais  de  semana  e  feriados,  especificando  o
motivo  da escala ser  de até dezoito horas  e
não atendimento vinte e quatro horas. O Vere-
ador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, por meio
do requerimento n.  2.417/2022,  cumprimentou
o tenente-coronel Sérgio Róger Arrais Torres, pe-
los oitenta e quatro anos de fundação do Se-
gundo Batalhão Ferroviário. O Vereador Sebas-
tião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade solicitou
ao  deputado  federal  José  Vitor  de  Resende
Aguiar (requerimento n. 2.427/2022), que inter-
ceda junto ao governo federal para a aquisi-
ção de um veículo destinado ao Serviço de En-
genharia de Segurança e Medicina do Traba-
lho - SESMT, para atender o funcionalismo públi-
co. Os Vereadores Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL e Wellington
Resende da Silva/PL, apresentaram moção (n.
122/2022) de aplauso à servidora Cleusa Apa-
recida Vieira dos Reis, pelos relevantes serviços
prestados. Os Vereadores Sebastião Alves Ribei-
ro Júnior/Solidariedade, Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos e Wellington Resende
da Silva/PL, apresentaram moção (n. 123/2022)
de aplauso ao empresário Bruno Carlos Duarte,
pela  inauguração  da  segunda  loja  “Rodízio,
Carnes e Supermercado”, fomentando a gera-
ção de renda em Araguari. O Vereador Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL apresentou as seguin-
tes proposições: a) requerimento n. 2.433/2022,
solicitando o envio de ofício de pêsames à fa-
mília de Leonardo Costa Alcântara; b) requeri-
mento n. 2.437/2022, solicitando ao presidente
da Câmara, a realização de audiência pública
no dia dezoito de agosto do corrente ano, às
dezoito horas, para discussão do projeto de lei
complementar n. 8/2022, que altera a Lei Com-
plementar n. 117, que dispõe sobre a alteração
do  regime  jurídico  dos  empregos  públicos  e
quadro de servidores permanentes da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município; c) reque-
rimento n. 2.440/2022, solicitando ao presidente
da Câmara, a indicação do presidente da Co-
missão de Ética e Decoro Parlamentar; d) mo-
ção de aplauso n. 124/2022, ao doutor Fernan-
do  Henrique  Gonçalves  Pacheco  e  equipe,
pela  atuação na  Unidade de  Pronto  Atendi-
mento - UPA-Araguari; e) moção de aplauso n.
125/2022, ao prefeito Renato Carvalho Fernan-

des, ao secretário de Administração Marcos Vi-
nicius  de  Lima  Rodrigues,  pela  agilidade  ao
sancionar  lei  e efetuar  o pagamento do piso
salarial dos agentes de combate a endemias e
agentes  comunitários  de  saúde.  O  Vereador
Wilian  Marques  Postigo/PL  apresentou  moção
(n. 126/2022) de aplausos a Gabriella Paula de
Oliveira Neri, pelo excelente trabalho realizado
como enfermeira chefe da Unidade Básica de
Saúde da Família - UBSF do Distrito de Amanhe-
ce. O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solida-
riedade  apresentou  o  requerimento  n.
2.466/2022,  solicitando  ao  presidente  da  Câ-
mara que acione a Comissão de Ética para “a
instalação do procedimento cabível para apu-
ração dos fatos ocorridos na Sessão Ordinária
do dia 28 de junho de 2022, em relação as fa-
las  proferidas  pelo  Vereador  Waltemir  Rodri-
gues Neves ao Vereador Cláudio Coelho, vio-
lando as normas de respeito instituídas pelo arti-
go 6o, inciso I, alínea “a” do Código de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de
Araguari - que prevê como falta ética nas ses-
sões “desacatar ou praticar ofensas físicas ou
morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos
seus pares, aos membros da Mesa, no plenário
ou nas comissões, servidores do Poder Legislati-
vo ou qualquer  Cidadão ou grupos de cida-
dãos que assistam as sessões da Câmara [sic].”
Os Vereadores Clayton Francisco Brazão/PSC e
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republica-
nos  apresentaram  moção  (n.  127/2022)  de
aplauso a Academia Top Fitnes,  pelo  projeto
esportivo  sociocultural  Pé  na  Rua,  que atual-
mente atende setenta e oito crianças, com au-
las de capoeira e assistência com as campa-
nhas do agasalho, de alimento e corte de ca-
belo, em parceria com Jonathas Alves de Melo
- Dionim Sincero, e o Studio Nova Imagem. O
Vereador  Clayton Francisco Brazão/PSC apre-
sentou as moções de aplauso: a) n. 128/2022,
ao  Studio  Nova  Imagem,  pelo  trabalho  que
vem realizando em Araguari; b) n. 129/2022, a
Diogo Machado Cunha de Souza, pelo apoio
no  Cine  Cultura  Mutirão,  realizado  no  Bairro
Novo Horizonte. A Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC solicitou a agência local  do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (re-
querimento  n.  2.493/2022),  a  realização,  com
base na Lei Federal n. 13.426, de 30 de março
de 2017, do censo animal, juntamente com o
demográfico, que terá início do corrente mês
de  agosto,  com  o  intuito  de  diagnosticar  a
quantidade de animais nos domicílios, indican-
do quantos serão vacinados e castrados, moni-
torando as zoonoses e adotando medidas para
acabar com o abandono. As Vereadoras Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL, e o Vereador Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos,  apresen-
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taram moção (n. 130/2022) de aplauso à San-
ta  Casa  de  Misericórdia  de  Araguari,  pelos
cento e quatro anos de fundação. A Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e o Verea-
dor Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos apresentaram moção (n. 131/2022) de
aplauso a empresa Geza Ltda., pelos quarenta
anos de fundação. As Vereadoras Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  Débora de Sousa  Dau/
PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Euni-
ce Maria Mendes/PSB, e o Vereador Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  apre-
sentaram moção (n.  132/2022)  de aplauso a
Deleire Maria Silva Salomão, pela sua tradicio-
nal receita culinária selecionada no concurso
“Sabores  de  Araguari.”  Os  Vereadores  Wilian
Marques Postigo/PL e Paulo César Pereira/DEM
apresentaram o projeto de lei n. 119/2022, que
“Modifica a denominação da Rua “B”, locali-
zada no Loteamento Jardim das Flores,  para
Rua  Valdemar  Marinho  Araújo.”  A  Mesa  da
Câmara apresentou o projeto de lei comple-
mentar n. 9/2022, que “Promove alteração no
parágrafo único do art. 4º, da Lei Complemen-
tar  n.  62,  de  30  de  setembro  de  2009,  que
dispõe  sobre  o  Plano  de  Cargos  e  Carreiras
dos Servidores da Câmara Municipal de Ara-
guari-MG,  estabelece  normas  gerais  de  en-
quadramento  e  dá  outras  providências.”  V-
LEITURA DE PARECERES- Os presidentes das co-
missões permanentes a seguir relacionadas en-
caminharam  à  Mesa  da  Câmara  pareceres
aos projetos em tramitação, conforme dispos-
to no art. 90 do Regimento Interno. A Comissão
Permanente de Legislação e Justiça emitiu pa-
receres pela aprovação dos projetos: a) de lei
n. 37/2022 (Rua Wanda Neide Martins Dias); b)
de lei n. 43/2022 (Rua Delermando Veloso de
Araújo); c) de lei n. 109/2022 (dá a denomina-
ção de Gonçalo Apolinário de Souza ao Cen-
tro de Convivência de Amanhece); d) de de-
creto legislativo n. 50/2022, com a Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB assinando em
substituição ao Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB (proponente), e n. 51/2022, homena-
geando respectivamente José Pereira Rezen-
de Filho, Paulo André Veras de Freitas.  A Co-
missão  Permanente  de  Serviços  Públicos,
Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,
Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela
aprovação  dos  projetos  de  lei  n.s  37/2022,
43/2022,  109/2022  e  de  lei  complementar  n.
8/2022 (altera a Lei Complementar n. 117, de
23 de outubro de 2015- regime estatutário); nos
pareceres aos dois primeiros projetos citados, o
Vereador  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota
assinou  em  substituição  a  Vereadora  Eunice
Maria Mendes/PSB (proponente).  A Comissão
Permanente de Saúde e Assistência Social emi-

tiu parecer pela aprovação do projeto de lei
n.  109/2022.  A  Comissão  Especial,  composta
pela Vereadora Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL - presidente, e pelos Vereadores Walte-
mir Rodrigues Neves/Patriota – vice-presidente
e Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade -
membro,  emitiu  pareceres  pela  aprovação
dos projetos de decreto legislativo n. 50/2022 e
n. 51/2022. VI- ORADORES INSCRITOS- Atenden-
do convite formulado por meio do requerimen-
to n. 2.336/2922, de autoria do Vereador Cláu-
dio  Coelho Pereira/Solidariedade,  fez  uso  da
tribuna livre a escritora Nubiana Oliveira, para
falar sobre o lançamento de seu livro: “Mulher
Real Livre e Poderosa.” Nubiana Oliveira agra-
deceu a acolhida que recebeu em Araguari.
Ressaltou que ama o que faz em todas as pro-
fissões  que exerce,  sendo elas:  farmacêutica
palestrante  e  agora  escritora.  Apresentou
agradecimentos:  ao  convite  do  Vereador
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade pelo re-
conhecimento de seu trabalho;  a Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB pela concessão de
moção de aplauso;  a Vereadora Débora de
Sousa Dau/PSC pela presença na solenidade
de lançamento de seu livro. Pediu mais união
às mulheres, com o objetivo quebrar barreiras,
passando a ser uma mulher vitoriosa quando
reconhece seu valor. Encerrou desejando que
todas as mulheres sejam livres, reais e podero-
sas. Os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/So-
lidariedade, Marcus Vinicius Duarte/Republica-
nos e a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC,
agradeceram a presença da escritora. O Ve-
reador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  sugeriu
ao Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidarie-
dade  que  a  escritora  Nubiana  Oliveira  seja
agraciada com o Título de Cidadã Honorária
de Araguari. A Vereadora Eunice Maria Men-
des/PSB parabenizou a escritora e disse que, se
ela for escrever outro livro, deseja um dedo de
prosa para contar sua história. Encontravam-se
inscritos, as Vereadoras Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, os Ve-
readores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leo-
nardo Rodrigues  da  Silva Neto/Republicanos,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo
César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL, a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os
Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidarie-
dade, Clayton Francisco Brazão/PSC, a Verea-
dora Débora de Sousa Dau/PSC. Fizeram uso
da tribuna os  vereadores  a  seguir  relaciona-
dos, os demais dispensaram. O Vereador Paulo
César Pereira/Democratas agradeceu a Vere-
adora  Denise  Cristina Lima de Andrade/PL  e

ao deputado  José  Vitor  de  Resende Aguiar,
pelo trabalho de proteção da Cachoeira das
Irmãs;  também  discorreu  sobre  o  quadro  de
servidores da Fundação Araguarina de Educa-
ção e Cultura - FAEC, do qual faz parte. Pediu
o apoio da população aos artistas e músicos
da cidade. O Vereador Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL sugeriu o aumento do tempo de apre-
sentação dos requerimentos e de uso da tribu-
na. Também agradeceu a Deus e a todos pela
preocupação com a sua saúde e solicitou a
cooperação  dos  vereadores  para  uma  boa
convivência  na  Câmara.  Destacou  o  direito
do vereador de pedir vista de projeto de lei, e
que cada um deveria melhorar sua postura na
tribuna.  O Vereador  Cláudio  Coelho Pereira/
Solidariedade  alegou  que  o  prefeito  Renato
Carvalho Fernandes não estaria encaminhan-
do resposta aos seus requerimentos,  descum-
prindo sua atribuição prevista na Lei Orgânica
do Município. Finalizou dizendo que tinha mui-
to que falar, mas perdeu o foco. O Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC mostrou alguns
vídeos referentes aos requerimentos de sua au-
toria, especialmente sobre situações que esta-
riam ocorrendo no futebol. A Vereadora Débo-
ra de Sousa Dau/PSC formulou agradecimen-
tos:  ao  prefeito  Renato  Carvalho  Fernandes,
pela transferência dos animais de grande por-
te; ao deputado José Vitor de Resende Aguiar,
pela destinação de duzentos mil  reais  objeti-
vando a compra de uma camioneta Fiat Toro
para o transporte de animais do Canil Munici-
pal; concluindo, disse que em breve terá novi-
dades.  A  Vereadora  Denise  Cristina  Lima de
Andrade/PL falou sobre o trabalho que desen-
volveu no período de recesso, especialmente
com relação a Cachoeira das Irmãs, que ago-
ra estaria salva, pois muitas pessoas se manifes-
taram contra a barragem TCH e foram cele-
bradas várias parcerias para solucionar o pro-
blema.  Disse  esperar  que  o  prefeito  Renato
Carvalho Fernandes seja um parceiro do meio
ambiente. Comentou também sobre o “Agos-
to Lilás”, citando o caso de estupro e feminicí-
dio em Araguari; pediu a parceria das demais
vereadoras em projetos de prevenção de vio-
lência contra as mulheres. A Vereadora Eunice
Maria  Mendes/PSB  salientou  ter  experiência
em políticas públicas; comentou que o arma-
mento em casa dificulta e aumenta o número
de abusos contra as mulheres, que necessitam
ter renda familiar para serem independentes.
VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Ve-
reador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vere-
adoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cris-
tina Lima de Andrade/PL,  Eunice Maria Men-
des/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodri-

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

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

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

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

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

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

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


Ano V - Edição 445 Pág 7  Araguari, 19 de agosto de 2022

gues/PSB,  Leonardo Rodrigues  da Silva Neto/
Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de Al-
meida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodri-
gues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Concluída
a chamada, o Vereador Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade  adentrou  ao  plenário.  VIII-
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJETOS  EM
PAUTA- Encontravam-se na pauta desta sessão
ordinária os projetos a seguir relacionados; an-
tecedendo  cada  votação,  foi  anunciada  a
discussão da matéria.  Em votação o projeto
de lei n. 92/2022, de autoria do Executivo, foi
registrado um voto contrário e aprovados por
quinze votos: a) pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, de Educa-
ção e Cultura; b) projeto de lei n. 92/2022 e o
parecer  da  Comissão  Permanente  de  Reda-
ção  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.  80,
de 2 de agosto de 2022, que “Dispõe sobre a
Comissão de Governança Pública na área de
educação, e cria funções gratificadas, dando
outras providências.” Em votação o projeto de
lei n. 96/2022, de autoria do Vereador Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  foram  aprovados  por
dezesseis votos:  a) parecer da Comissão Per-
manente  de  Legislação e Justiça;  b)  projeto
de lei n. 96/2022 e o parecer da Comissão Per-
manente  de  Redação  que,  após  efetuar  as
necessárias  correções  quanto  aos  aspectos
gramatical e lógico, registrou a íntegra do tex-
to final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei n. 81, de 2 de agosto de 2022,
que “Declara de utilidade pública a Associa-
ção dos Proprietários dos Ranchos da Vargem
Grande – APRVG” (com sede neste Município
e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica sob o número 39.543.713.0001-37); no pa-
recer da Comissão Permanente de Redação,
a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC assi-
nou em substituição ao vereador proponente.
Em votação o projeto de decreto legislativo n.
43/2022,  de autoria da Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, foram aprovados por de-
zesseis votos: a) pareceres das Comissões Per-
manentes  de Legislação e Justiça,  de Finan-
ças, Orçamento e Tomada de Contas, de Saú-
de e Assistência Social, e da Comissão Especi-
al; b) projeto de decreto legislativo n. 43/2022
e o parecer da Comissão Permanente de Re-

dação,  efetuando  as  necessárias  correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, sen-
do que referido projeto, promulgado pelo pre-
sidente da Câmara, foi convertido no Decreto
Legislativo n.  1.211,  de 2 de agosto de 2022,
que “Institui a “Comenda aos Enfermeiros, Au-
xiliares de Enfermagem e Técnicos de Enferma-
gem”, e dá outras providências” (a ser entre-
gue bienalmente,  na semana do dia doze a
vinte de maio). No parecer da Comissão Per-
manente  de  Redação  ao citado projeto  de
decreto  legislativo,  os  Vereadores  Marcus  Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Waltemir  Rodri-
gues Neves/Patriota e Eunice Maria Mendes/
PSB  assinaram  em  substituição  aos  membros
da Mesa da Câmara (proponentes). Os proje-
tos de decreto legislativo n. 44/2022 (de auto-
ria dos Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota, Eunice Maria Mendes/PSB e Paulo César
Pereira/DEM), n. 46/2022 (de autoria do Verea-
dor Clayton Francisco Brazão/PSC), n. 47/2022
(de autoria do Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB), n. 48/2022 (de autoria do Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL) e n. 49/2022 (de
autoria dos Vereadores Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota),  foram
aprovados  por  dezesseis  votos,  assim  como
correspondentes pareceres da Comissão Per-
manente de Legislação e Justiça,  da Comis-
são Especial  e  da  Comissão  Permanente  de
Redação,  sendo  que  referidos  projetos,  pro-
mulgados pelo presidente da Câmara, foram
convertidos respectivamente nos Decretos Le-
gislativos: a) n. 1.212, de 2 de agosto de 2022,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
ao Excelentíssimo Senhor Danilo Jair Gomes de
Jesus”;  b)  n.  1.213,  de 2 de agosto de 2022,
que “Concede o Título de Cidadão Honorário
de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Fernan-
do Dikson Gontijo Soares”; c) n. 1.214, de 2 de
agosto de 2022, que “Concede o Título de Ci-
dadão Honorário de Araguari  ao Excelentíssi-
mo Senhor Agnaldo Garcia”; d) n. 1.215, de 2
de agosto de 2022, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora
Maria de Mendonça Silva”; e) n. 1.216, de 2 de
agosto de 2022, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Sér-
gio Willian de Oliveira.” A Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC assinou nos pareceres da
Comissão Permanente de Redação aos proje-
tos de decreto legislativo n.s 44/2022, 48/2022 e
49/2022, sendo no primeiro em substituição ao
Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (pro-
ponente) e nos outros dois em substituição ao
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  (pro-
ponente). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA
DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem restri-

ções, por dezesseis votos, a ata da sessão ordi-
nária da Câmara, realizada no dia vinte e cin-
co de julho de dois mil  e vinte e dois.  X- DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES-  Fo-
ram aprovados, por dezesseis votos: a) requeri-
mentos  n.s  2.370,  2.371,  2.372,  2.373,  2.374,
2.375,  2.376,  2.377,  2.378,  2.379,  2.380,  2.381,
2.382,  2.383,  2.384,  2.385,  2.386,  2.387,  2.388,
2.389,  2.390,  2.391,  2.392,  2.393,  2.394,  2.395,
2.396,  2.397,  2.398,  2.399,  2.400,  2.401,  2.402,
2.403,  2.404,  2.405,  2.406,  2.407,  2.408,  2.409,
2.410,  2.411,  2.412,  2.413,  2.414,  2.415,  2.416,
2.417,  2.418,  2.419,  2.420,  2.421,  2.422,  2.423,
2.424,  2.425,  2.426,  2.427,  2.428,  2.429,  2.430,
2.431,  2.432,  2.433,  2.434,  2.435,  2.436,  2.437,
2.438,  2.439,  2.440,  2.441,  2.442,  2.443,  2.444,
2.445,  2.446,  2.447,  2.448,  2.449,  2.450,  2.451,
2.452,  2.453,  2.454,  2.455,  2.456,  2.457,  2.458,
2.459,  2.460,  2.461,  2.462,  2.463,  2.464,  2.465,
2.466,  2.467,  2.468,  2.469,  2.470,  2.471,  2.472,
2.473,  2.474,  2.475,  2.476,  2.477,  2.478,  2.479,
2.480,  2.481,  2.482,  2.483,  2.484,  2.485,  2.486,
2.487,  2.488,  2.489,  2.490,  2.491,  2.492,  2.493,
2.494,  2.495,  2.496,  2.497,  2.498,  2.499,
2.500/2022; b) moções de aplauso n.s 121, 122,
123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,
132/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima
sessão ordinária os projetos:  de lei  n.s  37,  43,
109,  111,  113/2022;  de  decreto  legislativo  n.s
50,  51/2022.  XII-  CHAMADA FINAL-  Responde-
ram a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/So-
lidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise
Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos,  Paulo César  Pereira/DEM,  Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta,  Sebastião  Alves  Ribeiro Júnior/Solidarieda-
de, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota, Wellington Resende da
Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  O  presi-
dente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos agradeceu a presença de todos,
convocou os vereadores para a próxima ses-
são ordinária da Câmara, a realizar-se às oito
horas do dia nove de agosto do corrente ano;
e,  às  quatorze  horas,  declarou  encerrada a
sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, em 2 de agosto de 2022. Ata
aprovada sem restrições, por dezesseis votos.
Sala das sessões, em 9 de agosto de 2022.  Ve-
reador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos-presidente;Vereador Sebastião Jo-
aquim Vieira/PSL-primeiro-secretário.             
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