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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: 02/09/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais,  no uso de suas atribuições
legais, e, conforme disposto no art. 23, § 4º, III, da Lei
Orgânica do Município, c/c art. 107, II e § 2º, da Re-
solução n.  99,  de 17  de dezembro  de 2021  -  Regi-
mento  Interno,  convoca  os  senhores  Vereadores
para uma sessão extraordinária, a realizar-se no dia
dois (2) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022)
-  sexta-feira,  às  nove  (9)  horas,  no  recinto  próprio
deste Legislativo, para a apreciação dos projetos de
lei: 1) n. 132/2022, que “Autoriza o Município de Ara-
guari a celebrar convênio com a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais – APAE de Araguari, para
repasse de recurso referente ao incremento tempo-
rário ao custeio dos serviços de Atenção Especializa-
da  à  Saúde,  dando  outras  providências”;  2)  n.
133/2022,  que “Dispõe sobre o remanejamento das
programações  orçamentárias  das  emendas  que
menciona, as quais integram o anexo XXIV – Emen-
das LOA-2022, da Lei n. 6.476, de 20 de dezembro de
2021, que “Estima  a receita e fixa a despesa do or-
çamento  fiscal  do  Município  de  Araguari  para  o
exercício financeiro de 2022.” Câmara Municipal de
Araguari,  Estado de Minas Gerais,  em 30 de agosto
de 2022.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos 
Presidente

CONVOCADOS:

Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB 
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade
Clayton Francisco Brazão/PSC  
Débora de Sousa Dau/PSC       
Denise Cristina Lima de Andrade/PL     
Eunice Maria Mendes/PSB 
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB     
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos 
Paulo César Pereira/DEM 
Renato de Almeida/PSC
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota 
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade
Sebastião Joaquim Vieira/PSL 
Waltermir Rodrigues Neves/Patriota
Wellington Resende da Silva/PL 
Wilian Marques Postigo/PL

___________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA
DEZESSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. A Câ-
mara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, reu-
niu-se ordinariamente no dia dezesseis de agosto de dois
mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas, em sua sede
própria, situada na Rua Coronel José Ferreira Alves, nú-
mero 758, nesta cidade. O vice-presidente da Câmara,
Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  assumindo  a
presidência dos trabalhos, invocou a proteção de Deus
e, em nome do povo araguarino, declarou aberta a ses-
são e solicitou ao primeiro-secretário que fizesse a cha-
mada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam os Verea-
dores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton
Francisco Brazão/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB, Marcus
Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo César  Pereira/DEM,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota- vice-presidente, Sebasti-
ão Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário, Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota,  Wellington Resende da Silva/PL,

Wilian Marques Postigo/PL. Prosseguindo, solicitou ao pri-
meiro-secretário que fizesse a leitura das correspondên-
cias recebidas, pois a ata da sessão anterior será apreci-
ada em outra oportunidade. II- LEITURA DAS CORRESPON-
DÊNCIAS RECEBIDAS-  Ofícios  enviados pelo prefeito do
Município: a) n. 1.936/2022, em resposta ao requerimento
n. 802/2022, da Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB;  b)  n.  1.864/2022,  em resposta ao requerimento n.
260/2022, do Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patrio-
ta; c) n. 2.080/2022, encaminhando e solicitando urgên-
cia na apreciação do projeto de lei  n. 125/2022,  que
“Promove alterações na Lei n. 6.187, de 30 de maio de
2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder servi-
dão não remunerada do subsolo de trechos das Estradas
Municipais 290 e 393, à LD CELULOSE S.A, para os fins que
menciona, e dá outras providências”; d) n. 2.086/2022,
encaminhando e solicitando urgência na apreciação do
projeto de lei n. 126/2022, que “Dá a denominação de
Fabiano Henrique Santos, conhecido por Fabiano Ferru-
gem, ao espaço público destinado à prática de artes
marciais,  localizado  no  canteiro  central  da  Avenida
Mato Grosso, nas proximidades do Vagão Cleverson San-
tos  Salomão.”  III-  APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE
PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados, soli-
citaram ao prefeito por meio dos requerimentos: 1) Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos: a) n. 2.604/2022- insta-
lação de uma academia ao ar livre na Praça Waldomiro
Barbosa (Bairro dos Bosques); b) n. 2.605/2022- reavalia-
ção da análise técnica da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, contrária a abertura de retorno em frente ao
número 145 da Avenida das Palmeiras (Bairro Goiás parte
alta), devendo levar em consideração que a largura da
via  seria  insuficiente  para  a  conversão  de  veículo  de
grande porte (carreta) para entrar com segurança no
estabelecimento comercial existente no setor, por ser li-
mitada a visibilidade do motorista; c) n. 2.607/2022- que
estude a possibilidade de criar a Superintendência Muni-
cipal de Energia e Iluminação Pública, órgão especializa-
do na execução dos serviços de manutenção e reposi-
ção de lâmpadas, braços e luminárias, que estariam sen-
do realizados pela Secretaria Municipal de Obras, sobre-
carregada de atribuições; 2) Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wellington Re-
sende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  n.
2.606/2022-  instalação de “corredor  gastronômico” nas
Avenidas Mato Grosso e Coronel Belchior de Godoy, pro-
porcionando aos munícipes e turistas, bem-estar, lazer e
estimulando a regularização dos autônomos que comer-
cializam alimentos nos logradouros públicos; em resposta
ao requerimento n. 1.532/2021, informaram que seria es-
tudada a possibilidade da execução do projeto; que in-
forme o resultado do estudo e se existe previsão de im-
plantação; 3) Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota: n. 2.609/2022- que interce-
da junto a Companhia Energética de Minas Gerais - CE-
MIG,  visando à extensão de rede de energia  elétrica
(postes, luminárias, lâmpadas de LED) na Rua Orozimbo
Medeiros, número 251, no Distrito de Piracaíba; em res-
posta  ao requerimento  n.  3.115/2021,  informaram  que
uma equipe técnica iria identificar as medidas a serem
adotadas; que encaminhe as conclusões do estudo téc-
nico e a data prevista para serem adotadas as medidas;
4) Paulo César Pereira/DEM: a) n. 2.610/2022- que estude
a viabilidade de efetuar financiamento junto ao Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BN-
DES junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, objetivando a continuação das obras do Parque Li-
near do Córrego Brejo Alegre, considerando que referi-
das instituições celebraram acordo de cooperação téc-
nico que irá permitir a avaliação prévia da viabilidade

de projetos e de concessão de serviços de água e sane-
amento, no intuito de melhorar a qualidade de vida e o
saneamento  básico;  b)  n.  2.611/2022-  encaminhando
para análise, anteprojeto de lei dispondo sobre o tempo
máximo para atendimento de usuários nos cartórios ex-
trajudiciais de serviços notariais e de registro, levando em
consideração que deverá ocorrer a concessão de novos
cartórios;  reiterando  o  requerimento  1.073/2022;  c)  n.
2.612/2022- realização de uma feira municipal semanal
que vise à comercialização de produtos agroecológicos
de panificação e confeitaria, orgânicos, mel e derivados,
com o intuito valorizar a produção produtos orgânicos e
de alimentos livres de substâncias nocivas à saúde; d) n.
2.614/2022- elevação das tampas de galerias subterrâ-
neas de telefonia e de esgoto, equiparando ao nível do
pavimento, nas vias que foram recapeadas e as tampas
ficaram abaixo do nível do asfalto; e) n. 2.615/2022- im-
plantação de rampas de acessibilidade nas extremida-
des do canteiro central da Avenida Coronel Theodolino
Pereira Araújo, utilizada para prática de exercícios físicos
e mobilidade de transeuntes, diminuindo o impacto ao
subir e descer da calçada; 5) Paulo César Pereira/DEM,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: n. 2.613/2022- que seja in-
tensificada a parceria com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE, na realização do censo do cor-
rente ano, disponibilizando material de divulgação e pro-
paganda, apoio logístico e campanha de conscientiza-
ção da sua importância, pois os dados servirão de subsí-
dio para o desenvolvimento de políticas públicas, envol-
vendo saneamento básico, mobilidade urbana, seguran-
ça pública e meio  ambiente,  entre  outros;  6)  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota, Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo
César  Pereira/DEM,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
2.616/2022- instalação de lâmpadas de LED nos Centros
Esportivos de Apoio Comunitário - CESACs I, II, III e IV; 7)
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n. 2.617/2022- instala-
ção de lâmpadas de LED na quadra de esportes da regi-
ão da Contenda, utilizando recurso destinado por meio
de emenda impositiva de sua autoria, no valor de cinco
mil reais; b) n. 2.618/2022- troca das lâmpadas queima-
das nas proximidades do número 738 da Rua Jaime Go-
mes, e instalação de lâmpadas de LED em toda a exten-
são da via; c) n. 2.619/2022- construção de quadra de
peteca e instalação de academia ao ar livre na área
verde localizada na projeção das Ruas Ademar dos Reis,
Antônio Farias e Pernambuco (Bairro Milenium); elabora-
ção de projeto paisagístico para a área; 8) Sebastião Al-
ves Ribeiro Júnior/Solidariedade: a) n. 2.620/2022- que se-
jam reativados os telefones da Farmácia Pública, das Se-
cretarias Municipais de Obras e de Agricultura, dos Cen-
tros de Apoio Especializado - CAE, CAPS Infantil e o CRAS
do Amorim, pois os ramais telefônicos foram interrompi-
dos devido à mudança de endereços; b) n. 2.621/2022-
fiscalização e orientação das famílias em vulnerabilida-
de, que usam os filhos para pedir auxílio nos semáforos e
em locais públicos com grande circulação de pessoas;
c) n. 2.622/2022- colocar em funcionamento os ares-con-
dicionados instalados na sede da Superintendência de
Água e Esgoto – SAE,  desde a inauguração, mas que
nunca funcionaram; ou transferência dos aparelhos para
a  Unidade  de  Pronto  Atendimento  -  UPA;  d)  n.
2.623/2022-  que em parceria com a Polícia Militar seja
ampliada a instalação de câmeras de videomonitora-
mento na região central e outras movimentadas, identifi-
cadas pelo setor de segurança, a fim de melhorar o siste-
ma de vigilância; 9) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade , Eunice Maria Mendes/PSB, Wilian Marques Posti-
go/PL: n. 2.624/2022- reiterando o pedido constante do
requerimento 676/2022, para que os devedores da Fa-
zenda Pública sejam notificados antes do encaminha-
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mento para o Cartório de Protesto, pois a onerosidade
dos encargos cartorários dificulta ainda mais a adimplên-
cia dos tributos devidos; que seja concedido um prazo
para efetuar o pagamento; 10) Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL: a) n. 2.626/2022- que encaminhe projeto de lei ins-
tituindo o piso salarial nacional para técnicos de enfer-
magem,  auxiliares  de  enfermagem  e  parteiras;  b)  n.
2.627/2022- que seja disponibilizado o Código de Endere-
çamento Postal – CEP para as ruas do Loteamento Par-
que dos Verdes; c) n. 2.628/2022- instalação de lâmpa-
das de LED no Loteamento Parque dos Verdes; 11) Wal-
temir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB, Wellington Resende da Silva/PL: n. 2.629/2022- insta-
lação de academia ao ar livre no Bairro Santa Helena;
reiterando pedido já formulado; 12) Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota: a) n. 2.630/2022- instalação de lâmpadas
de LED na Rua Raul José de Belém, a partir da Praça Pe-
dro Teixeira até a Rua dos Inhambús; b) n. 2.631/2022- tro-
ca das placas indicativas no Bairro Santa Helena; reite-
rando pedido já formulado; c) n. 2.632/2022- instalação
de cobertura na quadra de esportes do Bairro Gutierrez,
localizada na Avenida Batalhão Mauá; reiterando pedi-
do já formulado; d) n. 2.633/2022- execução do serviço
de pintura estratigráfica na Rua Caiapó (Bairro dos Bos-
ques); devido à falta da sinalização, os carros estariam
estacionando em locais impróprios; 13) Wellington Re-
sende  da  Silva/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Wilian
Marques Postigo/PL: n. 2.634/2022- que informe a quan-
tidade e os locais de atendimento médico pediátrico
na rede pública de saúde, especificando se há previ-
são de ampliação do serviço; 14) Wellington Resende
da Silva/PL: a) n. 2.635/2022- instalação de câmeras de
monitoramento no Centro de Iniciação Esportiva - CIE,
localizado no Bairro São Sebastião; b) n. 2.636/2022- ins-
talação de redutores de velocidade na Avenida dos
Eletricistas, no Loteamento Residencial Bela Suíça (Bair-
ro de Fátima), onde estariam ocorrendo vários aciden-
tes, inclusive com a queda de um poste, no final de se-
mana; 15) Wellington Resende da Silva/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB: n. 2.637/2022- instalação de energia elétri-
ca fotovoltaica para atender  aos diversos  setores  da
Prefeitura Municipal, especialmente as escolas munici-
pais; 16) Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.638/2022- ins-
talação de lâmpadas de LED na Rua Antônia Maria dos
Santos Inácio (Bairro Independência); b) n. 2.639/2022-
instalação de lâmpadas de LED na Rua União (Bairro
Santa Terezinha);  c)  n.  2.640/2022-  recapeamento da
Rua Hildebrando Rodrigues Barbosa (Bairro de Fátima);
d) n. 2.641/2022- extensão da rede elétrica, instalando
um poste em frente ao número 112 da Rua Dermeval
Barbosa, no Povoado de Ararapira, para a conclusão
do serviço;  17)  Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade:
a) n. 2.643/2022- que encaminhe resposta aos questio-
namentos  formulados  por  meio  do  requerimento  n.
2.265/2022,  com  relação  à  obra  de  revitalização  da
Praça Avelino Coutinho Alves (Bairro Miranda), por con-
siderar inconclusivas as informações prestadas no ofício
n. 1.763/PREF/2022, caracterizando crime de improbida-
de; que esclareça o motivo do serviço de terraplana-
gem não ter  sido executado dentro do cronograma,
quem efetuou a obra e se existe previsão legal para a
execução; b)  n.  2.644/2022- que encaminhe resposta
aos questionamentos formulados por meio do requeri-
mento n. 1.844/2022, pois estariam inconclusivas as in-
formações prestadas no ofício n. 1.301/PREF/2022; que
envie planilha completa dos imóveis alugados, conten-
do o endereço, valor pago pela Administração Pública
Direta e Indireta (secretaria e fundos); c) n. 2.645/2022-
que  encaminhe  todos  os  procedimentos  licitatórios,
empenhos e pagamentos relacionados à compra de

combustível pela Superintendência de Água e Esgoto,
em dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois; d) n.
2.647/2022-  que  encaminhe  resposta  aos  questiona-
mentos  formulados  por  meio  do  requerimento  n.
2.267/2022, pois estariam inconclusivas as informações
prestadas no ofício n. 1.762/PREF/2022, caracterizando
crime de improbidade; que informe a origem das infor-
mações dos nomes de ruas, avenidas, alamedas, bair-
ros, Código de Endereçamento Postal – CEP, onde es-
tariam  sendo  instaladas  placas  de  identificação;  18)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.  2.648/2022-  que
seja criada a creche do idoso, disponibilizando profissio-
nais qualificados; b) n. 2.650/2022- implantação de fai-
xa de pedestre em frente à escolinha do Instituto Mas-
ter  de Ensino Presidente Antônio Carlos  -  IMEPAC,  na
Rua Otacílio Pinto de Oliveira, bem como na Avenida
Santos Dumont, no trecho compreendido entre a em-
presa  Salgados  Show  e  a  Drogaria  União;  c)  n.
2.651/2022- execução do serviço de caiação (pintura)
de meio-fio na Avenida das Codornas e na Rua Bela
Vista;  d)  n.  2.653/2022-  instalação  de  um  ponto  de
atendimento de saúde (primeiros-socorros) no Terminal
Rodoviário Presidente Tancredo de Almeida Neves; e)
n. 2.654/2022- instalação de papa-recicláveis em Ara-
guari,  destinados à coleta de resíduos sólidos urbanos
recicláveis;  f)  n.  2.655/2022-  construção de passarelas
cruzadas e plantio de grama na Praça Deniziele Borges
Donizete Costa, no Loteamento Residencial Canaã; g)
n. 2.657/2022- realização de sessão do cine cultura mu-
tirão nos Loteamentos Residenciais Vila Olímpica, Bela
Suíça I, II e III, Monte Moriá, assim como nos Bairros Vie-
no, Ouro Verde, Milenium, dos Bosques e São Sebastião;
h) n. 2.658/2022- criação de um bônus ou uma conde-
coração a  ser  concedido,  mensalmente,  ao  servidor
público  que  se  destacar  pelo  trabalho  desenvolvido
em cada secretaria; i) n. 2.660/2022- informações sobre
a elaboração de projeto para custear a documenta-
ção das  associações  de  moradores;  j)  n.  2.661/2022-
que a equipe da Atenção Primária realize reunião nas
unidades de saúde, sendo a cada mês em uma unida-
de, para a prestação de contas e apresentação de re-
latório das visitas individuais de cada agente comunitá-
rio; k) n. 2.662/2022- instalação de aparelho de TV para
informar as senhas aos pacientes das Unidades Básicas
de Saúde da Família; l) n. 2.663/2022- reforma do prédio
do Terminal Rodoviário Presidente Tancredo de Almei-
da Neves, especialmente dos banheiros e das cadeiras;
m)  n.  2.664/2022-  instalação  de  semáforos  no  cruza-
mento da Avenida José Messias  da Silva com a Rua
Raul José de Belém, e no cruzamento da Avenida Bata-
lhão  Mauá  com  a  Avenida  Minas  Gerais;  n)  n.
2.666/2022-  que  encaminhe  relatório  das  visitas  dos
agentes  comunitários  de  saúde;  que  informe  se  os
médicos das unidades de saúde visitam com frequên-
cia  os  pacientes,  especialmente os  acamados;  o)  n.
2.667/2022- implantação de novos pontos do transporte
coletivo urbano, sendo em frente ao bar  da Sueli  na
Rua Margarida Delas Cuevas, próximo ao Ginásio de Es-
portes Alarico Assumpção e no Loteamento Residencial
Portal de Fátima; p) n. 2.668/2022- construção de Uni-
dade Básica de Saúde da Família - UBSF nos Loteamen-
tos Residenciais Cidade Nova e Portal do Cerrado; 19)
Clayton Francisco Brazão/PSC,  Eunice Maria Mendes/
PSB,  Wellington Resende da Silva/PL:  a) n. 2.649/2022-
construção de Centro Municipal de Educação Infantil e
de Centro Educacional Municipal nos Loteamentos Re-
sidenciais  Cidade  Nova  e  Portal  do  Cerrado;  b)  n.
2.652/2022- recapeamento da Rua Albino Vieira (Bairro
Brasília); 20) Clayton Francisco Brazão/PSC, Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL: n. 2.656/2022- implantação de

ciclofaixa na Avenida Porto Alegre (Bairro Milenium); 21)
Clayton Francisco Brazão/PSC, Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL:  n.  2.659/2022-  que  encaminhe  projeto  de  lei
concedendo aumento salarial  aos servidores públicos
que ocupam cargos de serviços gerais e de cantineira;
22) Clayton Francisco Brazão/PSC, Wellington Resende
da Silva/PL:  a)  n.  2.665/2022-  implantação do projeto
“Bom de Bola” nas escolas, para incentivar o aluno que
tirar nota acima de sete pontos; b) n. 2.669/2022- con-
vocando para fazer uso da tribuna livre, os diretores da
Exp Park, que administra o estacionamento rotativo, a
fim de prestar esclarecimentos sobre a não conclusão
do contrato assinado com o Município; 23) Débora de
Sousa Dau/PSC, Wellington Resende da Silva/PL: a) n.
2.670/2022-  elaboração de projeto de lei  instituindo o
selo “Empresa Amiga dos Animais e do Meio Ambien-
te”, valorizando e prestigiando as empresas que contri-
buem para a proteção animal e ambiental, com ativi-
dades de castração, adoção, abrigo, atendimento ve-
terinário, entre outros cuidados, preservação de áreas
protegidas e recuperação das degradadas, conserva-
ção de recursos hídricos, reciclagem, educação ambi-
ental,  etc.;  24)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
2.671/2022-  que as  agências  bancárias  disponibilizem
um profissional tradutor e intérprete da Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS, ou plataforma de acessibilidade que
integre essa função, para o atendimento da comunida-
de muda e surda; b) n. 2.672/2022- instalação de câ-
meras de videomonitoramento nas praças do Municí-
pio ou pelo menos nas principais, facilitando a elucida-
ção de furtos e roubos; c) n. 2.674/2022- revitalização
das avenidas e praças de Araguari, com o serviço de
poda e o plantio de novas árvores em substituição às
antigas que são cortadas por segurança ou caem; que
seja realizado um projeto paisagístico que contemple
flores, árvores nativas e frutíferas, arbustos e folhagens e
mobiliário urbano; d) n. 2.676/2022- que seja efetuada a
desobstrução e limpeza do bueiro  localizado na Rua
Coronel José Ferreira Alves esquina com a Rua Coronel
Lindolfo  Rodrigues  da Cunha,  que  concentra  terra  e
restos de materiais de construção, atrapalhando o es-
coamento  de  água;  25)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Wellington Resende da
Silva/PL: n.  2.673/2022- instalação de lixeiras  na Praça
Waldomiro Barbosa (Bairro dos Bosques) e de grade de
proteção nas caixas de passagem de energia elétrica,
que oferecem risco de choque e acidentes, principal-
mente com crianças e animais, por estarem localizadas
próximas ao parque infantil; 26) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL: a) n. 2.677/2022- que informe se Superin-
tendência de Água e Esgoto providenciou o monitora-
mento  dos  poços  do  Município,  com a medição do
consumo por meio da hidrometração, conforme regis-
tro em audiência pública realizada no dia vinte de se-
tembro de dois mil e vinte e um; que informe as provi-
dências  adotadas  para  incentivar  a  comunidade  a
promover a reserva adequada da água e superar as
vulnerabilidades no sistema de distribuição, devido ao
período de seca, quando há aumento no consumo e
crise no abastecimento; b) n.  2.678/2022- que Funda-
ção Municipal de Esportes e Paradesporto - FAMEP en-
caminhe a prestação de contas do auxilio concedido
aos atletas, nos últimos doze meses, discriminando o va-
lor, nome do beneficiário e os critérios utilizados para a
concessão; c) n. 2.679/2022- informações sobre o pro-
cedimento adotado em relação a processos que trami-
tam  no  Executivo  e  que  apresentam  algum  tipo  de
pendência;  segundo  a  proponente,  sempre  que  era
detectado algum entrave, os interessados eram avisa-
dos por servidores; medida não adotada atualmente,
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ficando parados os processos; d) n. 2.680/2022- que in-
forme o motivo do tratamento diferenciado no registro
do ponto dos médicos que atendem na rede municipal
de saúde, pois alguns assinam manualmente, outros fa-
zem o registro biométrico e outros sequer  registram o
ponto; e) n. 2.681/2022- solicitando o devido cuidado
com as mudas de ipês plantadas recentemente ao lon-
go de toda a Avenida “A”, no Loteamento Portal dos
Ipês I e II; realização de campanha junto à comunida-
de incentivando o cuidado com as mudas; 27) Eunice
Maria Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa Rodrigues/PSB,  Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL: n. 2.682/2022- que encami-
nhe estudo sobre o valor que o Município deve em rela-
ção aos precatórios, especificando a quantia deposita-
da para cada Tribunal nos últimos doze meses, ordem
cronológica, perspectiva do pagamento ou liquidação
total dos débitos; 28) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
2.683/2022-  revisão  da situação de horas  extras  com
até sessenta horas para alguns serviços públicos consi-
derados essenciais, como saúde, assistência social, IML
- Instituto Médico Legal, Albergue Municipal, Cemitério
Municipal, etc.; alguns órgãos necessitam de profissio-
nais qualificados para atender serviços de caráter con-
tinuado (não tem dia e horário), ultrapassando as qua-
renta horas, não existindo impedimento de chegar até
sessenta horas; b) n. 2.684/2022- implantação de siste-
ma municipal integrado para facilitar abertura de em-
presas, com ferramenta online no Portal  da Prefeitura
Municipal  de Araguari,  onde os empreendedores po-
derão obter resposta muito mais célere e eficiente ao
requisitarem a legalização de um negócio; a ferramen-
ta poderá ser disponibilizada por meio de parceria en-
tre órgãos, inclusive interligando a base de informações
local com a da Receita Federal; c) n. 2.685/2022- infor-
mações sobre o projeto de construção da sede da As-
sociação dos Produtores  Culturais  e  Artesãos de Ara-
guari - APCAR, na Praça Manoel Bonito, ou incluindo a
construção no projeto da nova Praça Getúlio Vargas,
onde a entidade funciona atualmente, na casa de ma-
deira;  d)  n.  2.686/2022-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a tramitação prioritá-
ria dos procedimentos e processos administrativos em
que figure como parte ou interessada a vítima de vio-
lência doméstica e familiar;  29) Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB: a) n. 2.687/2022- estudo do trânsito do cruza-
mento das Ruas Raul José de Belém e dos Inhambús
(Bairro dos Bosques), devido aos vários acidentes diários
que ocorrem no local; b) n. 2.689/2022- criação de um
Centro de Especialidades Odontológicas para facilitar
o atendimento da população; reiterando pedido já for-
mulado; c) n. 2.690/2022- construção de quadra de pe-
teca  na  Avenida  Calimério  Pereira  de  Ávila  esquina
com a Avenida Sebastião Naves Resende Filho, no Lo-
teamento Residencial  Jardim Interlagos III;  30)  Renato
de  Almeida/PSC,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  n.
2.691/2022-  que  sejam  reformadas  ou  substituídas  as
caixas d'água da Superintendência de Água e Esgoto –
SAE,  existentes  no  cruzamento  da  Rua  Divina  Nunes
com a Rua Piauí (Bairro Ouro Verde), por serem cons-
tantes  os  vazamentos  e  a  paralisação do serviço  de
abastecimento de água; 31) Renato de Almeida/PSC:
a) n. 2.692/2022- instalação de abrigos nas portas das
unidades de saúde, para proteção dos pacientes que
aguardam por atendimento;  b) n.  2.693/2022-  instala-
ção de ponto de ônibus do transporte coletivo, com
cobertura, na Avenida dos Eletricistas, Loteamento Resi-
dencial Bela Suíça; c) n. 2.694/2022- instalação de lâm-
padas de LED em todas as ruas do Bairro Ouro Verde.
Os  Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/

PSB e Wellington Resende da Silva/PL, solicitaram o en-
vio de ofício de pêsames (requerimento n. 2.608/2022)
à família de Juscelino de Sousa. O Vereador Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  por  meio  do  requerimento  n.
2.625/2022, solicitou ao presidente da Câmara a reali-
zação de audiência pública, no dia vinte e quatro de
agosto do corrente, às dezoito horas, para discutir a le-
galização  dos  vendedores  ambulantes,  incluindo  os
food tryck. O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidari-
edade apresentou os requerimentos: a) n. 2.642/2022,
convidando Rafael Rodrigues Martins para usar a tribu-
na livre a fim de tratar de assuntos de interesse da po-
pulação, especialmente sobre a iluminação e o forne-
cimento de água no Bairro Goiás; b) n. 2.646/2022, soli -
citando ao deputado federal  José  Vitor  Resende de
Aguiar, a apresentação de emendas visando o asfalta-
mento  do acesso  ao Povoado do Campo Redondo,
zona rural de Araguari, dispondo o setor de cemitério,
capela,  salão de eventos,  etc..  A Vereadora Débora
de Sousa Dau/PSC solicitou às agências bancárias lo-
cais da Caixa Econômica Federal e dos Bancos do Bra-
sil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil e Bradesco, Sico-
ob  Aracredi,  Siccob  Aracoop  (requerimento  n.
2.675/2022), que disponibilizem um profissional tradutor
e intérprete da Língua Brasileira de Sinais -  LIBRAS, ou
plataforma de acessibilidade que integre e supra essa
função, voltados para o atendimento da comunidade
muda e  surda,  objetivando  inserir  cada  vez  mais  no
ramo financeiro,  as  pessoas com deficiência  auditiva
que necessitem de um maior cuidado no atendimento.
Os Vereadores  Giulliano  Sousa Rodrigues/PSB  e  Paulo
César Pereira/DEM solicitaram ao presidente da Câma-
ra a realização de audiência pública (requerimento n.
2.688/2022),  no dia vinte e quatro de agosto,  com a
presença do presidente da Fundação Araguarina de
Educação e Cultura – FAEC, Diogo Machado Cunha e
Sousa, para a apresentação do projeto de restauração
do Parque dos Ferroviários. O Vereador Sebastião Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade  apresentou  a  moção  de
aplauso n.  143/2022, ao empresário José Almir Peixoto
Resende,  sócio proprietário  da empresa  Sigma Enge-
nharia, pela obra executada na Praça Argemiro Vieira
Carneiro. As Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Eu-
nice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB  e  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
apresentaram a moção de aplauso  n.  144/2022,  aos
advogados de Araguari, pelo “Dia do Advogado”, co-
memorado em onze de agosto, dando ciência da mo-
ção ao doutor Sérgio Loureiro, presidente da Quadra-
gésima Sétima Subseção OAB/MG. As Vereadoras De-
nise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
e Wellington Resende da Silva/PL apresentaram a mo-
ção de aplauso n. 145/2022, à Associação de Artesãos,
Artistas  e  Gastronomia  Típica  de  Araguari  -  Arte  da
Gente,  pelos relevantes serviços prestados ao Municí-
pio, especialmente pela participação em evento pro-
movido durante a demonstração da Esquadrilha da Fu-
maça. A Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/
PL e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wel-
lington Resende da Silva/PL, apresentaram a moção de
aplauso n. 146/2022, ao Sindicato dos Produtores Rurais
de Araguari, ao deputado federal José Vitor de Resen-
de Aguiar,  ao prefeito do Município Renato Carvalho
Fernandes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e
ao Segundo Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá, pelo
evento  promovido  no  dia  quinze  de  agosto,  com  a
apresentação da Esquadrilha da Fumaça,  da Banda
Montilla Rock, exposição de carros antigos e de produ-
tos  artesanais,  com exposição do modelo Shelby Co-

bra, personalizado e réplica do A 29, o “Super Tucano”
do Esquadrão de Demonstração Aérea. As Vereadoras
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Wellington  Resende da Silva/PL,  apresentaram a mo-
ção de aplauso n. 147/2022, ao capitão Fernando Filho
Sardinha,  piloto da Polícia  Militar,  pela exposição em
evento que contou com a apresentação da Esquadri-
lha da Fumaça, do super Shelby Cobra personalizado,
que simula as aparelhagens e réplica o A 29, “Super tu-
cano”  utilizado pelo  citado esquadrão.  A Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  os  Vereadores  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
apresentaram a moção de aplauso n. 148/2022, ao se-
cretário  municipal  do  Trabalho  e  Ação  Social,  Paulo
Apóstolo da Silva e equipe, pelo lançamento da “Cam-
panha Agosto Lilás”, no dia dez de agosto do corrente,
com grande significado para o enfrentamento à violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, objetivando
intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha. A Ve-
readora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Giullia-
no  Sousa  Rodrigues/PSB  apresentaram  a  moção  de
aplauso n. 149/2022, ao delegado Regional de Polícia
Civil, doutor Wilton José Fernandes, e a equipe policial,
composta  pelas  delegadas  doutoras  Cláudia  Fanchi,
Mariana DellTsola, Paula Fernanda, e pela investigado-
ra Mariana Cristina, da Delegacia de Orientação e Pro-
teção à Família, pelas palestras ministradas no quinto
ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino
médio do Colégio Dom Bosco, objetivando esclarecer
aos estudantes sobre os direitos e garantias que o orde-
namento jurídico lhes confere, bem como das suas obri-
gações,  formas de como evitar  serem vítimas de cri-
mes, inclusive virtuais, dentre outras situações que en-
volvem o ambiente escolar e a vida de crianças e ado-
lescentes. A Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB apre-
sentou a moção de aplauso n. 150/2022, a direção, co-
ordenação e equipe do Colégio Dom Bosco pela inici-
ativa de convidar equipe da Polícia Civil  de Araguari
para ministrar palestras aos alunos da instituição, com o
tema  abordado  na  moção  anterior.  Os  Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e  Paulo  César  Pereira/
DEM apresentaram a moção de aplausos n. 151/2022,
ao deputado federal José Vitor de Resende Aguiar, ao
Sindicato  dos  Produtores  Rurais,  Prefeitura  Municipal,
Batalhão Mauá,  Polícia Militar  e Corpo de Bombeiros
Militar, pelas festividades realizadas no Parque de Expo-
sições de Araguari.  O Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB apresentou o projeto de lei n. 127/2022, que
“Institui o Dia Municipal do DeMolay” – 8 de novembro
de cada ano.” O Vereador Wellington Resende da Sil-
va/PL  apresentou  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
56/2022, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
ao Excelentíssimo Senhor  Ozenir  Alves de Oliveira.”  O
Vereador  Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade apre-
sentou o projeto de decreto legislativo n. 57/2022, que
“Concede o Título de Cidadã Honorária de Araguari a
Excelentíssima Senhora Nubiana Lopes de Oliveira Batis-
ta”  –  com  apoio  das  Vereadoras  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Eunice
Maria Mendes/PSB, e dos Vereadores Paulo César Perei-
ra/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota e Wilian Marques Postigo/PL. IV- LEITURA DE
PARECERES- Os presidentes das comissões permanentes
a seguir  relacionadas encaminharam à Mesa da Câ-
mara pareceres aos projetos em tramitação, conforme
disposto no art.  90 do Regimento Interno. A Comissão
Permanente de Legislação e Justiça emitiu pareceres
pela aprovação: a) projeto de lei n. 74/2022 (Rua Marli
Vieira Lázaro), com o Vereador Waltemir Rodrigues Ne-
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ves/Patriota assinando em substituição ao Vereador Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota  (proponente);  b)  projeto
de lei  n. 89/2022 (Rua Antônio Mendes de Aguiar); c)
projeto de lei  n.  90/2022  (Praça Antônio Luiz  Parente
Neto);  d)  mensagem  substitutiva  ao projeto  de lei  n.
117/2022 (convênio AMVAP/Saúde); e) projetos de de-
creto legislativo n.s 52/2022 e 55/2022, homenageando
Marcus Vinícius de Oliveira Silva e Neusa Calixto Olivei-
ra.  A  Comissão  Permanente  de  Serviços  Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Ur-
bana e Rural emitiu pareceres pela aprovação dos pro-
jetos de lei n.s 89/2022, 90/2022, mensagem substitutiva
ao projeto de lei n. 117/2022, mensagem modificativa
ao projeto  de lei  complementar  n.  8/2022  (altera Lei
Complementar n. 117, de 23 de outubro de 2015, dis-
pondo sobre o regime jurídico dos empregos públicos).
A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas emitiu pareceres pela aprovação do
projeto de lei n. 100/2022, da mensagem substitutiva ao
projeto de lei n. 117/2022, e do projeto de lei comple-
mentar n. 8/2022 e mensagem modificativa. A Comis-
são Permanente de Educação e Cultura emitiu parecer
pela aprovação do projeto de lei n. 118/2022 (Semana
de Combate e Prevenção a Violência Doméstica).  A
Comissão  Permanente  de  Saúde e  Assistência  Social
emitiu parecer pela aprovação da mensagem substitu-
tiva ao projeto de lei n. 117/2022, com o Vereador Giul-
liano Sousa Rodrigues/PSB assinando em substituição a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB (ausente). A
Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres emitiu
parecer pela aprovação do projeto de lei n. 118/2022.
V-  ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os
Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL, Ana Lú-
cia  Rodrigues  Prado/PSB,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB. Fizeram uso da
palavra os vereadores a seguir relacionados, os demais
inscritos e presentes na sessão, dispensaram. O Verea-
dor Renato de Almeida/PSC agradeceu e parabenizou
os organizadores do evento Rodeio do Bem, que ocor-
reu em Araguari e trouxe entretenimento a toda popu-
lação. Agradeceu também ao prefeito Renato Carva-
lho Fernandes pelo retorno das solicitações que o mes-
mo leva até ele, formuladas pela população. O Verea-
dor Clayton Francisco Brazão/PSC sugeriu a apresenta-
ção de um projeto novo, em toda sessão; citou a ho-
mologação da Unidade Básica de Saúde do Lotea-
mento  Residencial  Bela  Suíça;  finalizou  explanando
sobre a obra de recapeamento da Avenida das Co-
dornas e da Rua Bela Vista, com a apresentação de
vídeos do setor.  A Vereadora Eunice  Maria Mendes/
PSB pediu a aceitação de pensamentos diferentes em
relação à eleição, uma vez que já inicia a campanha
eleitoral, pois teria informação do Exército Brasileiro, de
que será a eleição mais  violenta dos últimos tempos.
Destacou a importância da aprovação da laqueadura
em mulheres  com idade de vinte e um anos,  sem a
aprovação dos maridos, por ser um direito da mulher
sobre seu corpo. Discorreu sobre o aumento de valores
dos itens de alimentação e citou alguns que foram dei-
xados de lado pelos consumidores pelo alto custo: refri-
gerante, leite e óleo de soja. Falou também sobre o nú-
mero pequeno de mulheres em disputa pelos governos
no Estado, sendo apenas três com maiores chances de
chegar ao cargo. VI- SEGUNDA CHAMADA- Responde-

ram os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidarieda-
de,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice
Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Mar-
cus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidari-
edade,  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodri-
gues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL. VII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DOS PROJETOS  EM PAUTA-  Encontravam-se na pauta
desta sessão ordinária os projetos a seguir relacionados;
antecedendo cada votação, foi anunciada a discus-
são da matéria. Em votação o projeto de lei n. 94/2022,
de autoria do Executivo, foram aprovados por quatorze
votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Le-
gislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural,
de  Saúde  e  Assistência  Social;  b)  projeto  de  lei  n.
94/2022 e o parecer da Comissão Permanente de Re-
dação  que,  após  efetuar  as  necessárias  correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a ín-
tegra do texto final no parecer e transformou esse na
Proposição de Lei n. 87, de 16 de agosto de 2022, que
“Altera o § 2º do art. 1º da Lei n. 5.427, de 8 de setem-
bro de 2014, que dispõe sobre a qualificação de enti-
dades como Organização Social no âmbito do Municí-
pio de Araguari.” Encerrada a discussão do projeto de
lei n. 100/2022 (altera Lei n. 6.238, de 4 de dezembro de
2019- processos disciplinares na Administração Pública),
o plenário aprovou, por quatorze votos, pedido de adi-
amento da votação da matéria, formulado pelo Vere-
ador Sebastião Joaquim Vieira/PSL. Em votação o pro-
jeto de lei n. 110/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados por quatorze votos: a) pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,
Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e To-
mada de Contas, de Trânsito e Transportes; b) projeto
de lei n. 110/2022 e o parecer da Comissão Permanen-
te de Redação que, após efetuar as necessárias corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico,  regis-
trou a íntegra do texto final no parecer e transformou
esse na Proposição de Lei  n. 88, de 16 de agosto de
2022,  que  “Referenda  o  Termo  de  Compromisso  n.
919379/2021, celebrado entre a União, por intermédio
do Ministério da Infraestrutura - MINFRA, e o Município
de Araguari/MG, para a realização de investimentos no
aeroporto  de  Araguari  (SNAG),  dando  outras  provi-
dências.”  Encerrada  a  discussão  do  projeto  de  lei
complementar n. 8/2022 (altera Lei Complementar n.
117,  de 23 de outubro de 2015- regime jurídico dos
empregos públicos), o plenário aprovou, por quator-
ze votos, pedido de adiamento da votação da ma-
téria,  formulado  pelo  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL.  Em votação o projeto de lei  n.  53/2022,
de autoria da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC,
foram  aprovados  por  quatorze  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. 53/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação  que,  após  efetuar  as  necessárias  corre-
ções quanto aos aspectos gramatical e lógico, regis-
trou  a íntegra  do texto final  no  parecer  e  transfor -
mou esse na Proposição de Lei n. 89, de 16 de agos-
to de 2022,  que “Modifica a denominação da Rua
“F”, localizada no Bairro Goiás parte alta, para Rua
João Fernandes da Silva.” Em votação o projeto de
lei n. 116/2022, de autoria do Executivo, foram apro-

vados por  quatorze votos:  a)  pareceres das Comis-
sões Permanentes de Legislação e Justiça, de Servi -
ços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habi-
tação,  Política  Urbana e  Rural,  de  Finanças,  Orça-
mento e Tomada de Contas, de Meio Ambiente; b)
projeto de lei  n. 116/2022 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. 90, de 16
de agosto de 2022, que “Autoriza a aquisição pela
Superintendência  de  Água e  Esgoto  -  SAE,  através
de desapropriação, por via amigável ou judicial, do
imóvel que especifica, declarado de utilidade públi -
ca pelo Decreto n. 136,  de 8 de julho de 2022, ne-
cessário  para a construção, instalação e operação
da Estação Elevatória de Esgoto - EEE, no Bairro Vie-
no, e dá outras providências” (lote sete, quadra três,
na  Rua Isolina  Soares,  Bairro  Vieno).  Nos  pareceres
da Comissão Permanente de Redação aos projetos
aprovados, a Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC
assinou  em  substituição ao Vereador  Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos (ausente), exce-
to no parecer ao projeto de lei  n. 53/2022, no qual
foi  substituído  pelo  Vereador  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos.  VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO
DOS REQUERIMENTOS E  DAS  MOÇÕES-  Foram  apro-
vados,  por  quatorze  votos:  a)  requerimentos  n.s
2.604,  2.605,  2.606,  2.607,  2.608,  2.609,  2.610,  2.611,
2.612,  2.613,  2.614,  2.615,  2.616,  2.617,  2.618,  2.619,
2.620,  2.621,  2.622,  2.623,  2.624,  2.625,  2.626,  2.627,
2.628,  2.629,  2.630,  2.631,  2.632,  2.633,  2.634,  2.635,
2.636,  2.637,  2.638,  2.639,  2.640,  2.641,  2.642,  2.643,
2.644,  2.645,  2.646,  2.647,  2.648,  2.649,  2.650,  2.651,
2.652,  2.653,  2.654,  2.655,  2.656,  2.657,  2.658,  2.659,
2.660,  2.661,  2.662,  2.663,  2.664,  2.665,  2.666,  2.667,
2.668,  2.669,  2.670,  2.671,  2.672,  2.673,  2.674,  2.675,
2.676,  2.677,  2.678,  2.679,  2.680,  2.681,  2.682,  2.683,
2.684,  2.685,  2.686,  2.687,  2.688,  2.689,  2.690,  2.691,
2.692,  2.693,  2.694/2022;  b)  moções  de  aplauso  n.s
143,  144,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151/2022.  IX-
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para
a ordem do dia da próxima sessão ordinária os pro-
jetos: de lei n.s 89/2022, 90/2022, 100/2022, 117/2022,
118/2022; de lei complementar n. 8/2022. X- CHAMA-
DA FINAL- Responderam os Vereadores Cláudio Coe-
lho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cris-
tina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB,
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues Neves/Patri-
ota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL; ausentes na sessão a Vereadora Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB e o Vereador Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos. O Vereador Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota agradeceu a presença
de todos,  convocou os vereadores para a próxima
sessão ordinária da Câmara, a realizar-se às oito ho-
ras do dia vinte e três de agosto do corrente ano; e,
às onze horas e vinte e cinco minutos, declarou en-
cerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Es-
tado de Minas Gerais, em 16 de agosto de 2022. Ata
aprovada sem restrições, por quinze votos. Sala das
sessões, em 23 de agosto de 2022.  Vereador Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos-presidente;
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL-  primeiro-
secretário.      
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