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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI/MG
TORNA PÚBLICO O EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE  PREÇOS.  CONTRATADO:  ÁGUA  FÁCIL  LTDA  –
16.744.749/0001-83 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
Nº 007/2022 – PREGÃO PRESENCIAL: N.º: 005/2022
– S.R.P: 004/2022 - PROCESSO: 014/2022. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO  PARCELADO  DE  ÁGUA  MINERAL  POTÁVEL
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES
DOS  VEREADORES,  PLENÁRIO  (SESSÕES  ORDINÁ-
RIAS E EXTRAORDINÁRIAS) E TODA CÂMARA MUNI-
CIPAL,  CONFORME  TERMO  DE  REFERÊNCIA  EM
ANEXO.  VALOR  TOTAL  DO  CONTRATO  R$:  R$
14.599,00  (Quatorze  mil  quinhentos  e  noventa  e
nove reais). PRAZO: 26/08/2022 a 26/08/2023- DO:
01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00  -  FICHA:  042  -
FONTE: 100. Araguari, 26 de Agosto de 2022 – Le-
onardo Rodrigues  da Silva Neto –  Presidente da
Câmara Municipal de Araguari.
________________________________________________
DECRETO LEGISLATIVO N. 1.219, de 23 de agosto

de 2022.

“Concede o Título  de Cidadã Honorária de
Araguari  a  Excelentíssima  Senhora  NUBIANA LO-
PES DE OLIVEIRA BATISTA.”

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, aprova e eu, Presidente, com base
no art.  40,  inciso IV,  da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art.  1º  Fica  concedido  o  “Título  de  Cidadã
Honorária de Araguari” a Excelentíssima Senhora
NUBIANA LOPES DE OLIVEIRA BATISTA,  pelos  rele-
vantes serviços prestados ao Município.  

Art. 2º A entrega do Título será feita em data
a ser marcada de comum acordo entre a Câma-
ra Municipal e a homenageada.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrá-
rio,  este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor  na
data da sua publicação.

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de
Minas Gerais, em 23 de agosto de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

Sebastião Joaquim Vieira
Primeiro-Secretário

________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA
NO DIA NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL  E  VINTE  E
DOIS. A Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia nove
de agosto de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às
oito horas, em sua sede própria, situada na Rua Co-
ronel José Ferreira Alves, número 758, nesta cidade.
O  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota-  vice-
presidente, assumindo a presidência dos trabalhos,
invocou a proteção de Deus e, em nome do povo
araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao
primeiro-secretário  que  fizesse  a  chamada.  I-  PRI-

MEIRA CHAMADA- Responderam a Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC,  a  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/
PSB, e os Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota- vice-presidente, Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL-  primeiro-secretário,  Waltemir  Rodrigues  Ne-
ves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL. Na se-
quência, solicitou ao primeiro-secretário que fizesse
a leitura da ata da sessão anterior e das correspon-
dências  recebidas.  II-  LEITURA DA ATA DA SESSÃO
ANTERIOR- Foi lida a ata da sessão ordinária da Câ-
mara, realizada no dia dois de agosto de dois mil e
vinte  e  dois.  III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS-  Inicialmente,  comunico  aos  senhores
Vereadores que, por meio da Portaria/GAB/ n. 14,
de 2 de agosto de 2022,  publicada na edição n.
439 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Munici-
pal, ficou estabelecido que o documento físico re-
ferente a ofício enviado pelo prefeito do Município,
em resposta a requerimento numerado a partir da
citada data, apresentado pelo vereador em sessão
do Poder Legislativo, será protocolizado no gabine-
te do proponente da matéria, após sua leitura e di-
gitalização para o arquivamento  eletrônico.  Tam-
bém informo, que os Decretos Legislativos n.s 1.211,
1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, de 2 de agosto de
2022, foram publicados na edição n. 442 do Diário
Oficial  Eletrônico  do  Legislativo  Municipal.  Ofícios
enviados  pelo prefeito  do Município:  a)  n.s  1.676,
1.690, 1.744,  1.750, 1.754,  1.777, 1.790, 1.852,  1.861,
1.890,  1.891,  1.904,  1.921,  1.955,  1.963,  1.979/2022,
em resposta aos requerimentos n.s 1.947, 384, 2.259,
390, 2.135, 707, 382, 2.258, 2.334, 2.257, 2.262, 1.631,
1.017, 2.260, 595, 2.137/2022, da Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB;  b) n.s  1.164, 1.747, 1.761,
1.762, 1.763,  1.824, 1.862,  1.863, 1.873, 1.884,  1.908,
1.909, 1.910,  1.917, 1.918,  1.919, 1.920, 1.923,  1.934,
1.940, 1.944, 1.945, 1.977/2022, em resposta aos re-
querimentos  n.s  1.022,  1.639,  2.269,  2.267,  2.265,
2.068, 2.337,  2.340, 1.641,  1.949, 2.067, 2.065,  2.066,
900,  1.119,  2.341,  496,  2.263,  1.743,  399,  1.845,  604,
901/2022, do Vereador Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade;  c)  n.s  1.318,  1.677,  1.694,  1.696,  1.697,
1.705, 1.714,  1.729, 1.733,  1.734, 1.739, 1.751,  1.774,
1.775, 1.805,  1.807, 1.846,  1.847, 1.855, 1.859,  1.860,
1.865, 1.870,  1.874, 1.875,  1.876, 1.931, 1.932,  1.933,
1.948, 1.949,  1.952, 1.953,  1.964, 1.974, 1.976,  1.989,
1.994, 1.995/2022, em resposta aos requerimentos n.s
903,  1.958,  2.079,  1.751,  1.644,  1.747/2022,
3.794/2021,  904,  179,  181,  2.167,  180,  1.241,  1.347,
1.028,  1.037,  811/2022,  4.266/2021,  2.170,  2.169,
2.347, 1.348,  1.648, 2.166,  2.165, 2.163, 1.651,  1.647,
1.653, 1.851, 1.857, 1.853, 1.852, 614, 615, 2.082, 2.352,
2.349,  2.345/2022,  do  Vereador  Clayton  Francisco
Brazão/PSC; d)  n.s  1.693,  1.708,  1.722, 1.741, 1.742,
1.769, 1.776, 1.836, 1.842, 1.928, 1.980/2022, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  1.968,
47/3.623/3.880/3.991/2021,  2.175,  2.176,  277,  1.870,
2.277, 2.273, 2.172, 1.662/2022, da Vereadora Débo-
ra  de  Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s  1.675,  1.711,  1.736,
1.780, 1.791,  1.817, 1.831,  1.837, 1.840, 1.849,  1.912,
1.913, 1.915, 1.967, 1.972, 1.973, 1.992/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 1.871/2022, 3.991/2021,

2.178,  2.286,  195,  1.975,  2.183,  2.283,  2.285/2022,
3.194/2021,  1.875,  1.973,  2.182,  516,  514,  515,
1.367/2022,  da Vereadora Denise  Cristina Lima de
Andrade/PL;  f)  n.s  1.430,  1.575,  1.673,  1.698,  1.717,
1.766, 1.785,  1.796, 1.810,  1.815, 1.821, 1.853,  1.887,
1.926, 1.937,  1.956, 1.968,  1.871, 1.975, 1.981,  1.996,
1.997/2022, em resposta aos requerimentos n.s 1.583,
1.588, 2.089, 204/2022, 4.002, 3.377/2021, 2.290/2022,
3.812/2021, 828, 298, 829, 2.194, 1.778, 2.098, 1.980,
628,  524,  2.193,  1.886,  1.671,  2.184,  2.192/2022,  da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB;  g) n.s 1.125,
1.519, 1.689,  1.702, 1.719,  1.753, 1.782, 1.813,  1.822,
1.911, 1.922, 1.924, 1.960/2022, em resposta aos re-
querimentos  n.s  949,  1.693,  649,  304/2022,
3.823/2021, 1.683, 444, 650, 2.198, 1.992, 1.067, 1.068,
647/2022,  do  Vereador  Giulliano  Sousa Rodrigues/
PSB; h) n. 1.716/2022, em resposta ao requerimento
n. 4.017/2021, do Vereador Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos;  i)  n.s  1.709,  1.738,  1.743,
1.851,  1.914,  1.954,  1.957,  1.958/2022,  em resposta
aos requerimentos n.s  852,  2.207, 2.208, 2.205,  965,
2.204,  1.789,  1.790/2022,  do  Vereador  Marcus  Vi-
nícius Duarte/Republicanos; j) n.s 1.199, 1.571, 1.706,
1.713,  1.773,  1.779,  1.793,  1.808,  1.844,  1.869,
1.998/2022, em resposta aos requerimentos n.s 455,
2.003, 100/2022, 3.752/2021, 2.004, 1.297, 327, 1.074,
2.211,  2.213,  2.301/2022,  do Vereador Paulo César
Pereira/Democratas; k) n.s 1.412, 1.737, 1.740, 1.746,
1.772, 1.811, 1.826, 1.916/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 2.008, 2.219, 2.218, 2.215, 2.006, 667,
1.191,  2.217/2022,  do  Vereador  Renato  de
Almeida/PSC; l) n.s 1.720, 1.752, 1.765, 1.789, 1.800,
1.804,  1.809,  1.845,  1.900,  1.942,  1.969,  1.983,
1.985/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.917/2021,  2.159,  1.199,  1.920,  2.156,  2.306,  1.180,
768, 2.220, 2.153, 558, 1.704, 2.221/2022, do Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota; m) n.s 1.695, 1.701,
1.704, 1.756,  1.757, 1.758,  1.760, 1.767, 1.795,  1.799,
1.825,  1.828,  1.830,  1.843,  1.877,  1.895,  1.961,
1.970/2022, em resposta aos requerimentos n.s 2.116,
248, 341, 2.115, 2.114, 2.112, 2.017, 772, 2.231, 2.117,
1.207, 990, 2.018, 2.113, 1.316, 2.228, 1.938, 569/2022,
do Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidari-
edade; n) n.s 1.710, 1.724, 1.781, 1.878, 1.894, 1.927,
1.951,  1.984,  1.993/2022,  em  resposta  aos  requeri-
mentos n.s 360/2022, 3.237/4.220/2021, 2.240, 1.816,
2.237, 2.242, 2.027, 582, 2.234/2022, do Vereador Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL; o) n.s 1.764, 1.768, 1.771,
1.832,  1.838,  1.841,  1.880,  1.881,  1.889,  1.898,
1.947/2022, em resposta aos requerimentos n.s 2.311,
2.314, 2.314,  2.314, 2.316,  2.308, 2.247, 2.248,  1.004,
2.312, 1.325/2022, do Vereador Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota;  p)  n.s  1.547,  1.725,  1.778,  1.784,
1.786,  1.792,  1.794,  1.798,  1.835,  1.850,  1.943/2022,
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  2.046/2022,
3.700/3.945/2021,  2.322,  2.324,  2.325,  2.126,  2.127,
2.124, 2.317/2022, 4.237/2021, 2.125/2022, do Verea-
dor  Wellington  Resende  da  Silva/PL;  q)  n.s  1.726,
1.787, 1.882,  1.883, 1.885,  1.893, 1.901, 1.902,  1.925,
1.930/2022,  em  resposta  aos  requerimentos  n.s
3.953/3.703/2021,  2.330,  2.250,  2.328,  2.056,  1.627,
1.626,  1.625,  2.132,  2.253/2022,  do Vereador Wilian
Marques Postigo/PL; r) n.s 1.629, 1.674, 1.688, 1.691,
1.699, 1.700,  1.703, 1.707,  1.727, 1.728, 1.730,  1.731,
1.732, 1.735,  1.745, 1.749,  1.755, 1.797, 1.801,  1.802,
1.803, 1.806,  1.812, 1.814,  1.823, 1.833, 1.834,  1.839,
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1.856, 1.858,  1.866, 1.867,  1.868, 1.872, 1.879,  1.888,
1.896, 1.897,  1.903, 1.929,  1.935, 1.941, 1.950,  1.959,
1.962, 1.965, 1.982, 1.986/2022, em resposta aos re-
querimentos n.s 2.025,  693,  719, 366, 244,  247,  322,
279, 1.839, 907, 883, 880, 878, 869, 2.246, 366, 2.105,
2.119, 2.158, 2.025-1, 2.157, 1.029, 774, 2.223, 1.166,
2.313,  2.326,  2.284,  2.168,  2.348,  2.174,  2.226,  189,
2.210,  1.735,  1.323,  2.222,  2.225,  1.628,  1.659,  553,
1.913, 1.889, 1.697, 1.836, 609, 1.703, 591/2022, subs-
critos  por  diversos  vereadores;  s)  n.s  1.819  e
1.978/2022, encaminhando os saldos bancários re-
ferentes aos períodos de onze a quinze, e de vinte e
cinco a vinte  e  nove de julho do corrente;  t)  n.s
1.938 e 1.939/2022, encaminhando relatório circuns-
tanciado contendo nomes, endereços e benefícios
eventuais concedidos nos meses de maio e de ju-
nho  do  corrente  ano,  em  cumprimento  a  Lei  n.
6.165, de 11 de abril de 2019. u) n. 2.008/2022, con-
tendo mensagem substitutiva ao 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 provi-
dências”;  v)  n.  2.037/2022,  contendo  mensagem
modificativa aos artigos 5º, 7º e 9º do projeto de lei
complementar n. 8/2022, que “Dispõe sobre a alte-
ração do regime jurídico dos empregos públicos do
quadro permanente dos servidores públicos da Ad-
ministração Direta e Indireta do Município de Ara-
guari, para o regime estatutário, e dá outras provi-
dências.”  IV-  APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE
PROPOSIÇÕES- 1) Eunice Maria Mendes/PSB, Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.501/2022- que infor-
me  o  número  de  psicólogos  e  assistentes  sociais
contratados para a rede municipal de ensino, por
meio da Lei Federal n. 13.935, de 11 de dezembro
de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços
de psicologia e de serviço social nas redes públicas
de educação básica, esclarecendo o critério utiliza-
do para disponibilização do número de vagas; b) n.
2.503/2022- que sejam criados os cargos de neuro-
pediatra Req - Registro de Qualificação de Especia-
lista  ou  Psiquiatra  Infantil  com  Req  -  Registro  de
Qualificação de Especialista, terapeuta ocupacio-
nal, fonoaudiólogo e psicólogo, para atender as cri-
anças com TEA - Transtorno do Espectro Autista, em
virtude da atualização do plano de cargos e salá-
rios; 2) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 2.502/2022-
que seja implantada ferramenta online no Portal da
Prefeitura Municipal, disponibilizando alguns serviços
da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Ur-
bana, como requerimento de termo de defesa pré-
via, identificação de condutor, possibilitando formu-
lar defesa com recurso de infrações, de forma rápi-
da e gratuita; que seja criada ferramenta para ane-
xar à solicitação no site; que verifique a possibilida-
de de disponibilizar na plataforma as funcionalida-
des em libras; b) n. 2.504/2022- que encaminhe rela-
tório contendo a nomenclatura dos cargos, núme-
ros de servidores, valor da folha de pagamento e
número de alunos atendidos na rede municipal, nas
devidas  modalidades de ensino;  c)  n.  2.505/2022-
que seja realizado o credenciamento (no corrente
ano) para a contratação de terapeuta ocupacio-
nal,  fonoaudiólogo para atender as crianças com
TEA  -  Transtorno  do  Espectro  Autista,  e  psicólogo
para  atender  as  famílias,  principalmente as  mães

que têm filhos com TEA,  com recurso advindo de
emenda parlamentar do deputado estadual Door-
gal Gustavo Sad Lafayette de Andrada, que aten-
deu requerimento de autoria da proponente; reali-
zação do atendimento no Caps Infantil - Centro de
Atenção Psicossocial Infantojuvenil, dentre outros lo-
cais necessários; d) n. 2.506/2022- que seja realizada
a capacitação dos profissionais das Unidades Bási-
cas de Saúde, do Caps Infantil - Centro de Atenção
Psicossocial Infantojuvenil, do CRIAR - Centro de Re-
ferência de Inclusão de Araguari, e demais setores
necessários, bem como das famílias que tenham fi-
lhos com TEA - Transtorno do Espectro Autista, por
meio de recurso advindo de emenda parlamentar
do deputado estadual Doorgal Gustavo Sad Lafa-
yette de Andrada, que atendeu requerimento de
autoria da proponente, possibilitando o diagnóstico
clínico  para  disponibilização de  políticas  públicas
para os menores; e) n. 2.507/2022- que seja implan-
tada ferramenta online no Portal da Prefeitura, para
facilitar  na emissão de nota fiscal  eletrônica para
empresas e pessoas físicas registradas no Município,
com  disponibilização  de  recuperação  de  senha,
trazendo mais  agilidade e controle do sistema de
arrecadação, facilidade e conforto para o contri-
buinte local; que verifique a possibilidade de dispo-
nibilizar na plataforma as funcionalidades em libras;
f) n. 2.508/2022- troca de lâmpadas queimadas em
frente aos números 85 e 125 da Rua Ayrton Senna
da Silva, no Loteamento Residencial Portal do Cer-
rado II; g) n. 2.510/2022- encaminhando para análi-
se, anteprojeto de lei dispondo sobre a Política de
Governança Pública e Compliance no âmbito da
Administração Pública Direta, Autárquica e Funda-
cional do Município; h) n. 2.511/2022- encaminhan-
do para análise, anteprojeto de lei criando o Pro-
grama Municipal de Apoio e Incentivo ao Desenvol-
vimento do Trabalho Educativo de Adolescentes e
Jovens - PROTEAJ, com oferta de estágio remunera-
do aos adolescentes e jovens oriundos de interna-
tos, orfanatos e abrigos, no âmbito dos órgãos e en-
tidades da Administração Pública Municipal Direta,
autárquica e fundacional; 3) Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB: a) n. 2.512/2022- informações sobre o an-
damento do processo de contratação dos médicos
aprovados em processo seletivo; encaminhamento
da relação dos  que foram chamados e  dos  que
aguardam; b) n. 2.513/2022- que transmita convite
ao setor de engenharia, visando a apresentação,
na Câmara Municipal, do projeto e slides da refor-
ma do Mercado Municipal; c) n. 2.514/2022- que a
Secretaria Municipal de Saúde adote medidas para
regularizar as filas de cirurgias e de consultas; dispo-
nibilização da lista e posição de cada paciente no
Portal da Transparência; d) n. 2.515/2022- instalação
de lâmpadas  de  LED  na Rua  José  Tiradentes  de
Lima e na Avenida Santos  Dumont  (Bairro  Jardim
Regina); 4) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/PSB, Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL: n. 2.516/2022- que seja
efetuado o pagamento do piso salarial aos enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, auxiliares da en-
fermagem e parteiras, conforme lei federal sancio-
nada pelo Presidente da República; 5) Paulo César
Pereira/DEM,  Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim

Vieira/PSL: n. 2.518/2022- encaminhando para análi-
se, anteprojeto de lei instituindo a política municipal
de  cuidados  paliativos  à  qualidade  de  vida  e  à
atenção à saúde das pessoas com doenças sem
possibilidade de cura; 6) Paulo César Pereira/DEM,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL: n. 2.519/2022-
que  interceda  junto  a  Caixa  Econômica  Federal,
para  que  a  nova  agência  disponha  do  espaço
para a proteção e promoção do público feminino;
de acordo com a presidente da Caixa -  Daniella
Marques, o público feminino poderá se informar so-
bre canais de denúncia dos crimes contra mulheres,
e também sobre serviços como abertura de empre-
sas  e  crédito;  7)  Paulo  César  Pereira/DEM:  a)  n.
2.520/2022- que sejam desenvolvidas ações no intui-
to de valorizar o Programa ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços) Patrimônio Cul-
tural, que repassa recursos para os municípios pre-
servarem seu patrimônio e suas referências culturais
através  de  políticas  públicas  relevantes,  também
estimulando ações de salvaguarda dos bens prote-
gidos,  por meio de fortalecimento dos setores res-
ponsáveis  e  respectivos  conselhos  em  uma  ação
conjunta com as  comunidades  locais;  segundo o
proponente, o Instituto Estadual  do Patrimônio His-
tórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG ofere-
ce rodadas regionais, orientações sobre as políticas
de  preservação,  como  a  Deliberação  Normativa
do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - CO-
NEP, que estrutura um sistema de análise da docu-
mentação apresentada pelo município participan-
te  do  Programa  ICMS  Patrimônio  Cultural;  b)  n.
2.521/2022- capacitação de empresas na área do
turismo para concorrer a habilitação no Programa
Minas  Recebe, da Secretaria de Estado e Turismo
de Minas Gerais -SECULT, que acontece anualmen-
te,  para receber benefícios,  como reuniões técni-
cas para debater estratégias pertinentes ao desen-
volvimento da atividade turística, ações de relacio-
namento com operadoras e agências de viagens
nacionais e internacionais e demais cadeias presta-
doras de serviços na área do turismo e auxílio para
comercialização de seus produtos; c) n. 2.522/2022-
divulgação e utilização na rede municipal de ensi-
no da plataforma de Streaming Mineira EMCplay,
Empresa Mineira de Comunicação - EMC, que inclui
cinema mineiro e conteúdos áudio visuais que valo-
rizam a identidade, o patrimônio, a cultura, os atra-
tivos e as singularidades de Minas Gerais, gratuita-
mente divididos em catálogos que abrangem todas
as idades, sendo vinculada à Secretaria de Estado
de Cultura e Turismo -SECULT, também oferecendo
a possibilidade de apresentação de festivais e mos-
tras  de  cinema online  ou de forma híbrida;  d)  n.
2.525/2022-  notificação dos  postos  e  distribuidoras
de combustíveis, concessionárias de energia elétri-
ca,  telefonia e internet,  para que comprovem ao
consumidor final, por meio de informativos em locais
visíveis, o repasse da redução do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Produtos - ICMS; pedido
extensivo ao Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON; 8) Paulo César Pereira/DEM,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Pos-
tigo/PL:  n.  2.523/2022- divulgação e parceria com
Sindicato Rural de Uberlândia para a participação
dos produtores de gado de corte e de leite no Pro-
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grama Mais Genética, que doará mais de onze mil
doses de sêmen bovino de raças de corte e leite,
com procedimento de IATF - Inseminação Artificial
em Tempo Fixo; o projeto tem parcerias com cen-
trais de sêmen, associações de raças bovinas e cri-
adores; 9) Paulo César Pereira/DEM, Wilian Marques
Postigo/PL:  n.  2.524/2022-  que  o  Município  faça
adesão ao Projeto FIP  Paisagens  Rurais,  com seis-
centas  vagas  abertas  para  assistência  gratuita  a
pecuaristas de corte e de leite inseridos na bacia
do Rio Tejuco e Triângulo Mineiro; o Projeto Gestão
Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado - FIP Pai-
sagens Rurais, financiado com recursos do Progra-
ma de Investimento  Florestal,  por  meio do  Banco
Mundial, tem duração de dois anos e os produtores
recebem assistência técnica e gerencial e orienta-
ções para recuperação de pastagens degradadas,
áreas de APP ou reserva legal, além de visitas men-
sais de um técnico de campo; os profissionais inte-
ressados na adesão deverão procurar o Sindicato
Rural  do  Município,  ou  a  Secretaria  Municipal  de
Agricultura;  10)  Renato  de  Almeida/PSC,  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Paulo César  Pereira/
DEM: n. 2.526/2022- manutenção e construção de
calçadas e ciclovia ou ciclofaixa as margens da Ro-
dovia  MG-414,  sequência  da  Avenida  Marechal
Rondon, saída para o Distrito de Amanhece, até o
final do perímetro urbano; no período de chuva, o
espaço utilizado por pedestres e ciclistas, sem sinali-
zação, seria tomado pela lama, trazendo enorme
risco aos moradores do Bairro Vieno e demais usuá-
rios da via; reiterando pedido já formulado; 11) Re-
nato de Almeida/PSC: a) n. 2.527/2022- construção
de travessias elevadas no entroncamento da Aveni-
da Marechal  Rondon com a Rua Doutor  Augusto
Carpanêda, saída para o Distrito de Amanhece; b)
n. 2.528/2022- realização de manutenção nas anti-
gas marcações e instalação de novas placas e re-
dutores  de  velocidade na rodovia  municipal  que
liga a MG-223 ao Distrito de Piracaíba, bem como
nas vias públicas internas do referido distrito; 12) Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Leonardo  Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/
DEM,  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL:  n.  2.529/2022-
construção de quadra de esportes em do Município
localizado ao lado do Centro Municipal de Educa-
ção Infantil - CMEI Matilde Debs Diniz, para atender
a  comunidade  do  Residencial  Alvorada,  possibili-
tando o desenvolvimento de projetos esportivos e
educativos para as crianças, jovens, idosos e popu-
lação em geral; 13) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota:
a) n. 2.530/2022- instalação de lâmpadas de LED na
Rua São Francisco (Bairro Maria Eugênia); registrou
o proponente,  presença de cavalos soltos na via,
no  período  noturno,  aumentando o  risco  de  aci-
dentes;  b)  n.  2.532/2022-  instalação de  aparelhos
de ar-condicionado na farmácia municipal, instala-
da na Rua Doutor Afrânio; 14) Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.531/2022- revitalização da pintura e reforma das
estruturas do Centro Municipal de Educação Infantil
- CMEI Inês Vasconcelos de Paiva Neves (Bairro São
Sebastião), bem como do Centro Municipal de Edu-
cação Infantil  -  CMEI  Maria Barbosa Naves (Bairro
Vieno); b) n. 2.533/2022- que interceda junto a em-
presa CAF - Transportes, visando a extensão da li-

nha do transporte  coletivo na região  do Barreiro,
por mais quinhentos metros, até a região do Barra-
cão; c) n. 2.535/2022- execução de obras de revita-
lização  (cascalhamento,  patrolamento  e  nivela-
mento) das estradas da região do Fundão, próximo
ao Viveiro Araguari; 15) Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Débora  de
Sousa  Dau/PSC,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  n.  2.534/2022-  que a Superin-
tendência de Água e Esgoto estude a possibilidade
de  comercializar  hidrômetros,  pois  a  compra  em
grande  quantidade  deverá  possibilitar  a  revenda
para a população por um preço mais justo; 16) Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Paulo
César Pereira/DEM: n. 2.536/2022- realização de fis-
calização na Rua Elvira Cascão, de acesso ao pátio
de triagem, pois mesmo com as placas proibindo a
circulação de caminhões, eles continuam a trafe-
gar pelo local, prejudicando a estrutura das casas e
com risco para os moradores;  pedido extensivo a
Polícia Militar; 17) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli-
dariedade: a) n. 2.537/2022- que informe os proce-
dimentos adotados para a troca das lâmpadas por
LED,  serviço  paralisado  há  algum  tempo;  b)  n.
2.539/2022- criação da carteira de identificação do
paciente diabético, registrando a patologia, medi-
cações e recomendações para tratamento de ur-
gência e emergência; c) n. 2.540/2022- que informe
se o Município estaria inscrito em algum programa
habitacional  do  governo  federal;  se  afirmativa  a
resposta,  discriminar  data  de  início  e  o  local  da
obra;  d)  n.  2.541/2022-  adequação  à  legislação
que facilita o acesso do produtor à patrulha rural;
segundo o proponente,  a burocracia  para  o pe-
queno agricultor inviabiliza a prestação do serviço
em tempo hábil; 18) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade, Paulo César Pereira/DEM, Wilian Mar-
ques Postigo/PL: n. 2.538/2022- que estude a possibi-
lidade de  buscar  parceria de orientação técnica
junto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais  -  EMATER,  objeti-
vando criar hortas orgânicas comunitárias nos Bair-
ros Novo Horizonte, Vieno e Brasília, beneficiando às
famílias carentes  e entidades filantrópicas;  19) Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.543/2022- revisão
do plano de cargos e salários da Superintendência
de Água e Esgoto - SAE, com a participação da di-
retoria do Sindicato dos Trabalhadores e Emprega-
dos em Serviços Públicos de Araguari - SINTESPA; b)
n.  2.544/2022-  encaminhamento  de projeto  de lei
referente  a  recomposição  salarial  dos  dentistas,
com valor  mínimo de cinco salários mínimos ou a
equiparação com o piso salarial dos enfermeiros; c)
n. 2.545/2022- realização de estudo sobre o impac-
to do piso salarial nacional da enfermagem estabe-
lecido em lei sancionada recentemente, para que
seja efetuado o pagamento;  reitera pedido cons-
tante  do  requerimento  n.  1.815/2022;  d)  n.
2.546/2022- que estude a possibilidade de aumen-
tar o valor da promoção de cargos e salários para
os operadores  de máquinas  pesadas e motoristas
de caminhão, com cursos de capacitação, confor-
me Lei  Complementar  n.  41,  de  30  de  junho  de
2006; e) n. 2.547/2022- que encaminhe projeto de lei

criando gratificação para os coordenadores  com
cargos efetivos, no valor de dois mil e quinhentos re-
ais;  reiterando pedido constante do requerimento
n. 2.034/2022; f) n. 2.548/2022- encaminhando para
análise,  anteprojeto  de  lei  estabelecendo  condi-
ções para a realização de estágio pelo servidor es-
tudante, cursando ensino superior; g) n. 2.549/2022-
regulamentação  da  lei  do  Programa  PMAQ/AB,
que foi transformado em Previna Brasil; argumentou
o proponente, que as Lei n.s 5.892, de 25 de maio
de 2017, e 6.297, de 1º de julho de 2020, estabele-
ceram a distribuição do incentivo financeiro da APS
para as equipes de saúde do Programa PMAQ/AB,
sendo que o Município já recebeu trezentos e se-
tenta e cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e
dezesseis centavos; assim, a  metade do menciona-
do valor deverá ser dividida de acordo com a legis-
lação municipal, “sob pena de caracterizar desvio
de  finalidade  de  uso  da  verba  recebida”;  h)  n.
2.550/2022- que estude a possibilidade de efetuar a
doação de terreno para a construção da sede do
SINTESPA;  i)  n.  2.551/2022-  que encaminhe projeto
de lei regulamentando o pagamento de produtivi-
dade da saúde, e de pó de giz aos servidores da
educação; 20)  Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota:
a) n. 2.552/2022- que interceda junto a Ecovias, que
administra a BR-050, objetivando a construção de
estacionamento  nas  proximidades  da  cidade  de
Araguari, para deixar os veículos que estragam na
rodovia, evitando que fiquem nos pátios dos postos
de combustíveis, atrapalhando o estabelecimento;
b) n. 2.553/2022- construção de uma praça no Bair-
ro Santiago, em terreno do Município localizado em
frente  ao  número  90  da  Rua  Engenheiro  Bethou,
que estaria sendo utilizado para o depósito de lixo;
c) n. 2.555/2022- execução do serviço de pintura es-
tratigráfica nas proximidades do Centro Educacio-
nal  Municipal  Tenente-Coronel  Vilagran  Cabrita,
com  a  instalação  de  redutor  de  velocidade  em
frente a unidade; d) n. 2.556/2022- que seja intensifi-
cada a fiscalização das carretas paradas no aces-
so a indústria Guaraná Santana, na BR-050, desres-
peitando a sinalização que proíbe estacionar no lo-
cal,  atrapalhando a  entrada e saída de  veículos
das empresas instaladas no setor; 21) Waltemir Ro-
drigues  Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:
n. 2.554/2022- execução do serviço de pintura estra-
tigráfíca e instalação de tachas refletivas nas Aveni-
das  Coronel  Belchior  de  Godoy  e  Mato  Grosso,
para melhorar a visibilidade; 22) Wilian Marques Pos-
tigo/PL: a) n. 2.557/2022- designação de um profes-
sor para dar aulas de futebol de salão para as cri-
anças e adolescentes do Distrito de Amanhece; b)
n. 2.558/2022- construção de uma praça no Lotea-
mento Jardim das Flores, no Distrito de Amanhece;
c) n. 2.559/2022- instalação de redutor de velocida-
de nas Ruas Alvorada e Benedita Silva Gonçalves
(Bairro Independência), nas proximidades do Viadu-
to  Maria  de  Fátima  Carneiro  Pereira;  d)  n.
2.560/2022- designação de médico pediatra para
atender na Unidade Básica de Saúde da Família -
UBSF  do  Distrito  de  Amanhece;  atualmente,  para
conseguir atendimento, a população  tem que des-
locar  até  a  cidade,  com  horário  agendado;  23)
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Paulo César Perei-
ra/DEM: a) n. 2.561/2022- que sejam criados pontos
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de  distribuição  de  medicamentos  (farmácia)  nas
unidades de saúde; b) n. 2.562/2022- instalação de
ponto  de  ônibus  do  transporte  coletivo na Praça
Wilmar Antunes de Souza (Bairro Santa Terezinha); c)
n. 2.563/2022- designação ou contratação de den-
tista  para  atender  na Unidade de  Pronto  Atendi-
mento – UPA, nos finais de semana e feriados; d) n.
2.564/2022-  construção de calçamento e reforma
em geral da Praça Wilmar Antunes de Souza (Bairro
Santa  Terezinha);  24)  Ana Lúcia  Rodrigues  Prado/
PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Paulo Cé-
sar Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: n.
2.566/2022-  instalação de  elevadores  nas  piscinas
do Araguari Tênis Clube - ATC, para atender as pes-
soas com deficiência; 25) Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade: a) n. 2.567/2022- cópia na íntegra do
procedimento  que  contratou  toda  estrutura  do
evento “1o Festival de Quadrilhas - Arraiá da Venta-
nia”,  realizado  no  Palácio  dos  Ferroviários,  bem
como  dos  empenhos  e  pagamentos;  b)  n.
2.568/2022- que informe se há uma empresa respon-
sável pela instalação e troca das lâmpadas LED, es-
pecificando o valor  pago por  cada lâmpada de
LED;  c)  n.  2.569/2022-  realização de manutenção
nas bocas de lobo do Residencial Bela Suíça III, em
especial na Rua “M” esquina com as Ruas Antônio
José de Sousa, e na Rua Ricardo de Castro, próximo
ao número 24, com instalação de tampa e limpeza
dos bueiros entupidos; d) n. 2.571/2022- que estude
a possibilidade de instalar  aspersores  de irrigação
em todas as Unidades de Recebimento de Peque-
nos Volumes - URPVs; ressaltou o proponente, que
no período da seca, os moradores do entorno so-
frem com a poeira dos entulhos e a medida reduzi-
ria  os  transtornos  causados;  26)  Clayton Francisco
Brazão/PSC: a) n. 2.572/2022- construção de pipód-
romo nos Bairros Novo Horizonte, Vieno e Ouro Ver-
de,  como  também  nos  Loteamentos  Residenciais
Monte Moriá, Bela Suíça I, II e III, Portal dos Ipês I e II;
b) n. 2.573/2022- que seja dada sequência às obras
de  recapeamento  da  Rua  Júlio  César  de  Sousa
(Bairro dos Bosques); c) n. 2.574/2022- patrolamento
da estrada Capim Branco II; d) n. 2.575/2022- que
informe se o Município tem cadastro no Projeto mais
Brasil; e) n. 2.576/2022- instalação de lâmpadas na
Praça Deniziele  Borges  Donizete  Costa,  no Lotea-
mento Residencial Jardim Canaã; f) n. 2.577/2022-
implantação de corredor turístico na Avenida Minas
Gerais;  g)  n.  2.578/2022-  que  sejam  organizados
campeonatos de rolimã, de skate, bola de gude e
de patins; h) n. 2.579/2022- que seja suspenso o cor-
te de água das famílias que fizeram o parcelamen-
to,  mas  atrasam  o  pagamento  de  um  talão  de
água; i) n. 2.580/2022- convocando os diretores da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para presta-
rem esclarecimentos  sobre a espera por  até  sete
horas para receber atendimento médico na referi-
da unidade; 27) Débora de Sousa Dau/PSC, Leonar-
do  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Wilian
Marques Postigo/PL: n. 2.581/2022- que em qualquer
evento realizado pelo Município,  seja cumprida a
Lei  n.  4.376,  de  11  de  dezembro  de  2007,  que
“Dispõe sobre a Política Permanente de Disciplina,
Controle e Fiscalização da Poluição Acústica ou So-
nora Produzidas  no Município  de Araguari-MG”,  e
proíbe  a  soltura  de  fogos  de  artifícios,  visando  o

bem-estar de idosos, doentes, bebês, crianças, pes-
soas com grau elevado de autismo, pessoas inter-
nadas em hospitais e animais que sofrem com os es-
touros e estampidos dos fogos de artifícios; 28) Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de An-
drade/PL: a) n. 2.582/2022- que informe quando se-
rá concretizada a doação de uniformes aos alunos
da rede municipal  de ensino;  segundo as  propo-
nentes, mesmo estando no segundo semestre, mui-
tos alunos estariam frequentando o ambiente esco-
lar sem o uniforme; b) n. 2.585/2022- que informe a
carga  horária  de  trabalho  da  coordenadora  da
Atenção  Primária,  doutora  Marislene  Pulsena  da
Cunha Nunes; que encaminhe relação contendo o
nome dos pacientes por ela atendidos no corrente
ano, de janeiro até a presente data; 29) Débora de
Sousa Dau/PSC: a) n. 2.583/2022- que interceda jun-
to aos órgãos competentes,  visando em qualquer
evento realizado pelas igrejas de Araguari, indepen-
dente  de  denominação,  seja  cumprida  a  Lei  n.
4.376, de 11 de dezembro de 2007, que “Dispõe so-
bre a Política Permanente de Disciplina, Controle e
Fiscalização da Poluição Acústica ou Sonora Produ-
zidas no Município de Araguari-MG”, e proíbe a sol-
tura de fogos de artifícios; b) n. 2.584/2022- que a
pré-matrícula da rede municipal de ensino, para o
ano letivo de dois mil e vinte e três, seja realizada
também online, pois muitos pais e/ou responsáveis
não possuem condições de deslocar até a escola e
enfrentar fila gigante para garantir uma vaga; c) n.
2.586/2022-  instalação  de  lâmpadas  de  LED  nos
postes de iluminação pública da Rua Katheline Al-
ves  Clemente,  no Residencial  Bela Suíça III  (Bairro
Brasília); a falta de iluminação estaria propiciando o
consumo  e  venda  de  drogas  no  setor,  além  da
ação de marginais; d) n. 2.587/2022- que o cardá-
pio da merenda escolar seja encaminhado mensal-
mente aos pais e/ou responsáveis pelos alunos, via
aplicativo  WhatSapp  ou  documento  físico,  na
agenda do estudante, beneficiando principalmen-
te aquele que apresenta restrições alimentares por
motivo de saúde; e) n. 2.588/2022- poda das árvo-
res da Praça Prefeito Elmiro Barbosa, pois os galhos
estariam atrapalhando a iluminação no local, afe-
tando a segurança no trânsito e da rede elétrica; f)
n.  2.589/2022-  encaminhando  para  análise,  ante-
projeto de lei instituindo o “Dia do Animal” no ca-
lendário oficial de comemorações do Município, vi-
sando fortalecer as ações promovidas por associa-
ções,  grupos  e  protetores  independentes  em prol
dos animais em geral, levando conhecimento e ori-
entações sobre a posse e  cuidados  responsáveis,
promovendo ações gratuitas e vermifugação e va-
cinação, consulta veterinária, blitz educativa, edu-
cação  animalista  para  crianças,  distribuição  de
cartilhas  educativas,  etc.;  30)  Denise  Cristina Lima
de Andrade/PL: a) n. 2.591/2022- que sejam soma-
dos esforços para viabilizar que os pacientes atendi-
dos  pelo  Projeto  Arteterapia,  desenvolvido  para
promover o cuidado e a saúde mental, sejam con-
templados com a oferta de lanche durante as ofici-
nas, e com vale-transporte, considerando a vulne-
rabilidade social  e econômica;  seriam em média,
doze pacientes por dia, de segunda a sexta-feira,
no período vespertino, participando de oficinas de
EVA, feltro, crochê e pintura; b) n. 2.593/2022- que

informe se o Município registra dentro da Atenção
Básica, separadamente, os atendimentos e cuida-
dos  realizados  com adolescentes;  se  afirmativa  a
resposta, encaminhar relatório detalhado referente
aos  últimos  doze  meses,  especificando  o  tipo  de
atendimento,  as  ações  elaboradas  para  garantir
atenção integral à saúde juvenil; se negativa, pro-
ceder  a conduta  de  registrar  e  coletar  os  dados
para ter condição de orientar sobre as políticas pú-
blicas  voltadas  à  saúde  dos  adolescentes;  c)  n.
2.594/2022- realização de campanha de conscienti-
zação,  inclusive  com  palestras  nas  escolas  e  nas
unidades de saúde, sobre a endometriose; criação
do Programa de Prevenção da Saúde à Doença
de Endometriose,  disponibilizando avaliações peri-
ódicas, exames clínicos e laboratoriais, em coope-
ração técnica ou não com estabelecimentos priva-
dos,  a fim de aprimorar  os cuidados prestados às
portadoras da doença; d) n. 2.595/2022- realização
de combate às formigas e cupins na pista de pump
track, que poderá ter a estrutura comprometida se
não tomadas às devidas providências; embora te-
nha  sido  informada  a  realização  do  serviço,  ao
comparecer  no  local  é  possível  constatar  que  o
mesmo não foi executado; e) n. 2.596/2022- relação
dos médicos aprovados e contratados por meio do
processo seletivo n. 001/2022, discriminando a espe-
cialidade e o local de trabalho; 31) Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos:  n.  2.592/2022-  que  informe  o
motivo da não aquisição de notebooks para os pro-
fessores da rede municipal  de ensino,  que seriam
pagos com recursos liberados em março do corren-
te ano, oriundos de convênio com o Estado de Mi-
nas Gerais, no valor de dois milhões, por indicação
do deputado federal José Vitor de Resende Aguiar
(PL/MG);  32)  Denise  Cristina  Lima de Andrade/PL,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB: n. 2.597/2022- que seja realizada a com-
plementação dos repasses federais para garantir a
continuidade dos serviços de diálise dos pacientes
do Sistema Único e Saúde - SUS; se não for possível a
medida,  que  seja  ofertado  um  co-financiamento
municipal ou mesmo concedido incentivo fiscal em
relação ao Imposto Sobre Serviços – ISS,  a fim de
colaborar com a superação do colapso econômi-
co/financeiro enfrentado pelo Instituto Nefrológico
de Araguari;  33)  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:  n.
2.598/2022- que determine a normatização e regu-
larização  das  filas  de  consultas,  exames,  cirurgias
médicas e demais procedimentos de saúde, inclusi-
ve odontologia, psiquiatria, etc., garantindo atendi-
mento  por  ordem  cronológica  e  respeitadas  as
questões de urgência, publicando e informando a
posição de agendamento, por protocolo, omitidos
nomes e outros dados sensíveis protegidos pela Lei
Geral de Proteção de Dados- LGPD; 34) Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos:  n.
2.603/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to de lei dando a denominação de Fabiano Henri-
que Santos - Fabiano Ferrugem, ao espaço para a
prática de artes marciais localizado na Avenida Co-
ronel Belchior de Godoy. A Vereadora Eunice Maria
Mendes/PSB  e  o  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB solicitaram o envio de ofício de pêsames
(requerimento n.  2.509/2022)  a Cecília  Souza Silva
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Cafrune e família,  pelo falecimento de Maritza de
Souza Silva.  O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, por meio do requerimento n. 2.517/2022, efetuou
a  retirada  do  projeto  de  decreto  legislativo  n.
53/2022, que “Concede o Título de Cidadão Honorá-
rio de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Abdias Edu-
ardo Pontes”, considerando que já foi efetuada a en-
trega do título. Os Vereadores Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade e Sebastião Joaquim Vieira/PSL
apresentaram moção (n. 133/2022) de aplauso à As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
pelos cinquenta anos de fundação. O Vereador Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL apresentou as seguintes
proposições: a) requerimento n. 2.542/2022, solicitan-
do ao deputado estadual Doorgal Andrada, que in-
terceda  junto  aos  órgãos  competentes,  para  que
seja executado o serviço de roçagem no acosta-
mento da Rodovia MG-365  -  Araguari/Indianópolis,
pois os peregrinos que se dirigem a Romaria, estariam
com dificuldade em transitar pelo acostamento; b)
moção de aplauso n. 134/2022, aos secretários muni-
cipais de Saúde, Soraya Ribeiro de Moura, e do Tra-
balho e Ação Social, Paulo Apóstolo da Silva, pela re-
alização de audiência pública para tratar de medi-
das a serem adotadas para pacientes que necessi-
tam de tratamentos paliativos; c) moção de aplauso
n. 135/2022, ao promotor de Justiça doutor Fernando
Henrique Zorzi, pela presença na supracitada audiên-
cia pública; d) moção de aplauso n. 140/2022, aos
servidores Thyago Fernandes Pedras Duarte de Sousa
e  Jeovane  Vieira  Júnior,  representando  todos  os
agentes de saúde, pelos relevantes serviços presta-
dos a comunidade araguarina; e) moção de aplau-
so n. 141/2022, a Inácio Marcelo Gonçalves e equipe,
pelos relevantes serviços prestados como presidente
do Pica-Pau Country Club, desejando-lhes sucesso no
novo mandato. Os Vereadores Sebastião Alves Ribei-
ro Júnior/Solidariedade e Wilian Marques Postigo/PL
apresentaram as moções de aplauso: a) n. 136/2022,
ao secretário municipal de Obras Luiz Felipe de Mi-
randa, bem como ao servidor Jaime Ferreira Neves
Júnior e equipe, pelos relevantes serviços prestados,
inclusive informando sobre a disponibilidade da mo-
toniveladora para a prestação de serviço na zona ru-
ral; b) n. 137/2022, aos servidores Euzébio Vinícius dos
Santos, Wellington Galdino Colenghi, Júlio de Sousa
Machado,  Claudemir  Lourenço  Rosa,  assim  como
aos demais profissionais que atuam para que a co-
munidade tenha acesso  ao  setor  de  saúde;  c)  n.
138/2022, ao deputado federal Lafayette Luiz Door-
gal  de Andrada e ao deputado estadual  Doorgal
Andrada, pelos relevantes serviços prestados a co-
munidade araguarina; d) n. 139/2022, a José Júlio An-
tunes Lafayette e equipe,  pelos relevantes serviços
prestados a comunidade araguarina. Os Vereadores
Wilian Marques Postigo/PL, Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos e Sebastião Joaquim Vieira/
PSL, apresentaram moção (n. 142/2022) de aplauso a
Marcos  Paulo  Martins  de  Resende,  pelo  excelente
trabalho prestado como agente de relacionamento
com o Poder Público da Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG. As Vereadoras Ana Lúcia Ro-
drigues  Prado/PSB,  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL  e  o  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB solicitaram o envio de ofício de pêsa-
mes (requerimento n. 2.565/2022) à família de Maria

Vitalina Honorato. O Vereador Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade solicitou ao deputado estadual Raul
José de Belém e ao deputado federal José Vitor de
Resende Aguiar (requerimento n. 2.570/2022), que se-
jam disponibilizados recursos para a construção de
um  acostamento  (faixa  longitudinal  pavimentada)
na rodovia que liga a cidade de Araguari ao Distrito
de Amanhece, garantindo mais segurança aos que
transitam pela região.  A Vereadora Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL e o Vereador Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos solicitaram ao de-
putado federal José Vítor de Resende Aguiar (reque-
rimento n. 2.590/2022), que interceda, com urgência,
junto ao Ministério da Saúde e aos demais órgãos
competentes do governo federal, objetivando a ime-
diata revisão dos repasses federais para custear os
serviços de diálise, considerando que as clínicas, insti-
tutos  e  centros  de tratamento,  estariam operando
com extrema dificuldade, em virtude dos valores de-
fasados repassados pelo governo federal, da alta do
dólar, do aumento do preço de insumos e da infla-
ção. Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos soli-
citaram o envio de ofícios de pêsames (requerimen-
tos n.s 2.599/2022, 2.600/2022, 2.601/2022) às famílias
de Maria Guimarães Resende, Osires Paranhos, Aré-
dio de Morais Miguel. O Vereador Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB solicitou o envio de ofício de pêsames
(requerimento n.  2.602/2022)  à família  de Abrantes
Gonçalves de Araújo Filho. Os Vereadores Sebastião
Alves Ribeiro  Júnior/Solidariedade, Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL
e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o projeto
de lei n. 120/2022, que “Dá a denominação de Rua
Sebastião  de  Souza Rabêlo,  a  via  secundária  que
tem início na Rua Artur de Souza Pereira.” A Vereado-
ra Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador Pau-
lo César Pereira/DEM apresentaram o projeto de lei
n. 121/2022, que “Dispõe sobre a instalação de brin-
quedos  adaptados  para crianças  com deficiência
na Cidade de Araguari,  e dá outras providências.”
Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL apresentaram o projeto
de decreto legislativo n. 54/2022, que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito  ao Excelentíssimo Se-
nhor  Abdias Eduardo Pontes.”  O Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC apresentou os projetos: a) de
lei n. 122/2022, que “Declara de utilidade pública a
Igreja Comunidade Aprisco Ministério Creio em Ti”; b)
de decreto legislativo n. 55/2022, que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senho-
ra Neusa Calixto Oliveira.” A Mesa da Câmara apre-
sentou o projeto de lei n. 123/2022, que “Dispõe sobre
o auxílio-saúde aos servidores ativos,  efetivos e em
comissão da Câmara Municipal de Araguari – MG, e
dá outras providências.” O Vereador Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos apresentou o proje-
to de lei n. 124/2022, que “Dispõe sobre a implemen-
tação da Política Municipal de Fármacos e Medica-
mentos à base de “Cannabis”, com fins medicinais,
com distribuição gratuita, de fármacos ou medica-
mentos  que  contenham  derivados  da  Canabidiol
(CBD) e/ou Tetracanabidiol  (THC),  ou demais óleos
assim derivados, nas unidades de saúde municipal e
privada,  ou  conveniada  com o  Sistema  Único  de
Saúde, no âmbito do Município de Araguari/MG, e

dá outras providências.” V-  LEITURA DE PARECERES-
Primeiramente, o presidente Leonardo Rodrigues da
Silva Neto/Republicanos nomeou como membro titu-
lar na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,  o
Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, que
ocupava a suplência, em substituição a Vereadora
Eunice Maria Mendes/PSB, que renunciou ao cargo.
Os membros da citada comissão deliberaram que o
vice-presidente,  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL, assumiria a presidência, com o Vereador
Paulo César Pereira/DEM ocupando a vice-presidên-
cia. O presidente da Câmara também comunicou
ao plenário, que a Mesa da Câmara, após análise
do requerimento n. 2.466/2022, de autoria do Verea-
dor  Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,  emitiu  o
seguinte despacho à matéria: “A denúncia apresen-
tada pelo nobre Vereador não cumpre as exigências
do art. 14, § 1º, da Resolução n. 81/2015, que instituiu
o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
Municipal. Para que a mesma não seja levada a ar-
quivo nos termos do art. 15, inc. I, fica o Vereador inti-
mado para emendar seu requerimento de denúncia,
no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  fazendo  constar  do
mesmo todas as exigências listadas no citado art. 14,
§ 1º. Após a emenda, retorne o requerimento para as
providências previstas no art. 16 e seguintes do Códi-
go de Ética e Decoro Parlamentar. Araguari, 04 de
agosto de 2022.” Os presidentes das comissões per-
manentes  a  seguir  relacionadas  encaminharam  à
Mesa da Câmara pareceres aos projetos em tramita-
ção, conforme disposto no art. 90 do Regimento In-
terno. A Comissão Permanente de Legislação e Justi-
ça emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de
lei: a) n. 116/2022 (aquisição de imóvel pela SAE para
construção de estação elevatória de esgoto no Bair-
ro  Vieno);  b)  n.  118/2022  (Semana de Combate e
Prevenção a Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher). As Comissões Permanentes de Serviços Públi-
cos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Po-
lítica Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas e de Meio Ambiente, emitiram pa-
receres  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
116/2022. A Comissão Permanente da Juventude, Di-
reitos  Humanos  e  Igualdade Racial  emitiu  parecer
pela aprovação do projeto  de lei  n.  118/2022.  VI-
ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos,  a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e os Vereado-
res  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim
Vieira/PSL,  Ana Lúcia Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco Bra-
zão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL. Fizeram uso da tribuna os vere-
adores a seguir relacionados, sendo que os demais
dispensaram. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB
pediu a abertura de um debate sobre o trânsito em
Araguari, pois estaria discordando de algumas atitu-
des dos agentes de trânsito, que não têm poder de
polícia.  O  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos falou sobre o projeto de sua au-
toria que dispõe sobre a implementação da Política
Municipal de Fármacos e Medicamentos à base de
“Cannabis”,  com  fins  medicinais  do  medicamento
Canabidiol,  utilizado no  tratamento  de  epilepsia  e

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 447 Pág 6  Araguari, 26 de agosto de 2022

autismo em crianças e adultos, sendo aproximada-
mente onze mil casos em Araguari. O Vereador Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL solicitou ao prefeito o pa-
gamento do pó de giz aos professores; disse ter co-
nhecimento que o pagamento estaria sendo efetua-
do somente a alguns servidores, causando um mal-
estar entre a categoria. O Vereador Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade questionou o prefeito sobre o
não encaminhamento de resposta aos seus requeri-
mentos.  O Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC
destacou que a população gosta de ver é trabalho
e não “mi mi mi”, e que seu gabinete estaria aberto
a toda a população de Araguari, não somente ao
Bairro Novo Horizonte. A Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC  solicitou  a  colaboração  da  população
com os agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, atendendo e respondendo às per-
guntas, considerando a importância do censo para
o Município.  Também questionou o prefeito sobre o
não recebimento de convites para eventos da Pre-
feitura Municipal.  A Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade/PL agradeceu ao deputado federal Jo-
sé Vítor de Resende Aguiar pela apresentação da Es-
quadrilha da Fumaça, que será no dia quinze do cor-
rente, no Parque de Exposição de Araguari, e incenti-
vou  o  comparecimento  da  população;  por  fim,
agradeceu o apoio do Sindicato Rural de Araguari,
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Batalhão Mauá,
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de
Araguari e Prefeitura Municipal. VII- SEGUNDA CHA-
MADA- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade,  Clayton  Francisco Brazão/PSC,  as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e
os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL. VIII-  DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na
pauta desta sessão ordinária os projetos a seguir rela-
cionados; antecedendo cada votação, foi anuncia-
da a discussão da matéria. Em votação o projeto de
lei n. 111/2022, de autoria do Executivo, foram apro-
vados por dezesseis votos: a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Servi-
ços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habita-
ção, Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamen-
to e Tomada de Contas, de Educação e Cultura; b)
projeto de lei n. 111/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as ne-
cessárias correções quanto aos aspectos gramatical
e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 82, de 9
de  agosto  de  2022,  que  “Referenda  o  Termo  de
Compromisso de Emendas n. 202200158-6, celebrado
entre o Ministério da Educação/Fundo Nacional de
Desenvolvimento  da  Educação  e  o  Município  de
Araguari/MG,  dando  outras  providências”  (aquisi-
ção de mobiliários de sala de aula). Em votação o
projeto de lei n. 113/2022, de autoria do Executivo,
foram aprovados por dezesseis votos: a) pareceres

das Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio,  Habitação,  Política Urbana e Rural,  de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Saú-
de e Assistência Social; b) projeto de lei n. 113/2022
e o parecer da Comissão Permanente de Redação
que, após efetuar as necessárias correções quanto
aos aspectos gramatical e lógico, registrou a ínte-
gra do texto final no parecer e transformou esse na
Proposição de Lei n. 83, de 9 de agosto de 2022,
que “Autoriza o Município  de Araguari  a celebrar
convênio com o Hospital Santa Casa de Misericór-
dia  de  Araguari,  para  realização  de  tratamento
conservador na especialidade de ortopedia, dan-
do outras providências.” Em votação o projeto de
lei n. 37/2022, de autoria da Vereadora Eunice Ma-
ria Mendes/PSB, foram aprovados por dezesseis vo-
tos:  a)  pareceres  das  Comissões  Permanentes  de
Legislação e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação, Política Urba-
na e Rural; b) projeto de lei n. 37/2022 e o parecer
da Comissão Permanente de Redação que, após
efetuar as necessárias correções quanto aos aspec-
tos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto
final no parecer e transformou esse na Proposição
de Lei n. 84, de 9 de agosto de 2022, que “Modifica
a denominação da Rua “D”, localizada no Lotea-
mento Residencial Cidade Jardim, Bairro Palmeiras
do Império, para Rua Wanda Neide Martins Dias.”
Em votação o projeto de lei n. 43/2022, de autoria
da  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  foram
aprovados  por  dezesseis  votos:  a)  pareceres  das
Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei
n.  43/2022  e o parecer  da Comissão Permanente
de Redação que, após efetuar as necessárias cor-
reções  quanto  aos  aspectos  gramatical  e  lógico,
registrou a íntegra do texto final no parecer e trans-
formou esse  na Proposição de Lei  n.  85,  de 9 de
agosto de 2022, que “Modifica a denominação da
Rua “E”, localizada no Loteamento Residencial Ci-
dade Jardim, Bairro Palmeiras do Império, para Rua
Delermando Veloso de Araújo.” Em votação o pro-
jeto de lei n. 109/2022, de autoria do Executivo, fo-
ram aprovados  por  dezesseis  votos:  a)  pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justi-
ça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural, de Saú-
de e Assistência Social; b) projeto de lei n. 109/2022
e o parecer da Comissão Permanente de Redação
que, após efetuar as necessárias correções quanto
aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra
do texto final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei n. 86, de 9 de agosto de 2022, que
“Dá a denominação de Gonçalo Apolinário de Sou-
za ao Centro de Convivência de Amanhece, locali-
zado na Rua Um, n. 51, Quadra D, no Distrito de Ama-
nhece.” Os projetos de decreto legislativo n. 50/2022
(de  autoria  dos  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB, Paulo César Pereira/DEM), n. 51/2022 (de
autoria  do  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos), foram aprovados por dezesseis
votos,  assim  como  correspondentes  pareceres  da
Comissão Permanente de Legislação e Justiça,  da
Comissão  Especial  e  da Comissão Permanente de

Redação, sendo que referidos projetos, promulgados
pelo presidente da Câmara, foram convertidos res-
pectivamente nos Decretos Legislativos: a) n. 1.217,
de 9 de agosto de 2022, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor José Pe-
reira Rezende Filho”; b) n. 1.218, de 9 de agosto de
2022, que “Concede o Título de Cidadão Honorário
de Araguari  ao  Excelentíssimo Senhor  Paulo André
Veras de Freitas.” No parecer da Comissão Perma-
nente de Redação ao projeto de decreto legislativo
n. 51/2022, a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC
assinou em substituição ao Vereador Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos  (proponente).  IX-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERI-
OR- Foi aprovada sem restrições, por dezesseis votos,
a ata da sessão ordinária da Câmara, realizada no
dia dois de agosto de dois mil e vinte e dois. X- DIS-
CUSSÃO E  VOTAÇÃO  DOS REQUERIMENTOS  E  MO-
ÇÕES- Foram aprovados por dezesseis votos: a) re-
querimentos n.s 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506,
2.507,  2.508,  2.509,  2.510,  2.511,  2.512,  2.513,  2.514,
2.515,  2.516,  2.517,  2.518,  2.519,  2.520,  2.521,  2.522,
2.523,  2.524,  2.525,  2.526,  2.527,  2.528,  2.529,  2.530,
2.531,  2.532,  2.533,  2.534,  2.535,  2.536,  2.537,  2.538,
2.539,  2.540,  2.541,  2.542,  2.543,  2.544,  2.545,  2.546,
2.547,  2.548,  2.549,  2.550,  2.551,  2.552,  2.553,  2.554,
2.555,  2.556,  2.557,  2.558,  2.559,  2.560,  2.561,  2.562,
2.563,  2.564,  2.565,  2.566,  2.567,  2.568,  2.569,  2.570,
2.571,  2.572,  2.573,  2.574,  2.575,  2.576,  2.577,  2.578,
2.579,  2.580,  2.581,  2.582,  2.583,  2.584,  2.585,  2.586,
2.587,  2.588,  2.589,  2.590,  2.591,  2.592,  2.593,  2.594,
2.595,  2.596,  2.597,  2.598,  2.599,  2.600,  2.601,  2.602,
2.603/2022; b) moções de aplauso n.s 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/2022. XI- ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do
dia da próxima sessão ordinária os projetos: de lei n.
94/2022- com o prazo para apreciação vencido; de
lei  n.s  53/2022,  100/2022,  110/2022,  116/2022;  de lei
complementar n. 8/2022. XII- CHAMADA FINAL- Res-
ponderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/So-
lidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Verea-
doras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vi-
nícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidarie-
dade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL. O horário de duração da
presente sessão foi prorrogado às quatorze horas, por
uma hora, após aprovação do plenário. O presiden-
te  Leonardo Rodrigues  da Silva Neto/Republicanos
agradeceu a presença de todos, convocou os vere-
adores para a próxima sessão ordinária da Câmara,
a realizar-se às oito horas do dia dezesseis de agosto
do corrente ano; e, às quatorze horas e vinte minutos,
declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, em 9 de agosto de
2022. Ata aprovada sem restrições, por quinze votos.
Sala das sessões, em 23 de agosto de 2022.  Verea-
dor  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republica-
nos-presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL- primeiro-secretário.   
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