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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUARI/MG  TORNA
PÚBLICO  O  EXTRATO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE
PREÇOS.  CONTRATADO: REVALINO DA COSTA FA-
GUNDES JUNIOR 03188636695 – ATA DE REGISTRO
DE  PREÇO:  Nº  008/2022  –  PREGÃO  PRESENCIAL:
N.º:  006/2022  –  S.R.P:  005/2022  -  PROCESSO:
015/2022. OBJETO: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de confecção de placas de homena-
gens (título de cidadania honorária) para futura e even-
tual aquisição visando atender as necessidades da Câ-
mara  Municipal  de  Araguari/MG.  VALOR  TOTAL  DO
CONTRATO R$ 68.831,00 (Sessenta e oito mil oitocen-
tos e trinta e um real). PRAZO: 09/09/2022 A 09/09/2023
-  DO:  01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00  -  FICHA:
003 - FONTE: 100. Araguari, 09 de setembro de 2022 –
Leonardo Rodrigues da Silva Neto – Presidente da Câ-
mara Municipal de Araguari.
______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL  DE  ARAGUARI,  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,
REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE AGOSTO DE
DOIS  MIL E  VINTE E  DOIS.  A Câmara Municipal  de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinaria-
mente no dia vinte e três de agosto de dois mil e vinte e
dois, terça-feira, às oito horas, em sua sede própria, si -
tuada na Rua Coronel José Ferreira Alves, número 758,
nesta cidade. O presidente da Câmara, Vereador Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, invocando
a proteção de Deus e em nome do povo araguarino, de-
clarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro-secretário
que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Res-
ponderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/
PSB,  os Vereadores  Cláudio  Coelho Pereira/Solidarie-
dade, Clayton Francisco Brazão/PSC, a Vereadora Eu-
nice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos -  presidente,  Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota - vice-presidente, Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - pri-
meiro-secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro-
secretário que fizesse a  leitura das  atas  das sessões
anteriores e das correspondências recebidas. II- LEITU-
RA DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES- Foram li-
das as atas das sessões ordinárias da Câmara, realiza-
das nos dias nove e dezesseis de agosto de dois mil e
vinte e dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Municí-
pio:  a)  n.s  1.892,  1.899,  1.907,  2.009,  2.010,
2.060/2022, em resposta aos requerimentos n.s 2.270,
2.342,  2.069,  1.951,  2.338,  1.953/2022,  do  Vereador
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade;  b)  n.s  2.011,
2.031, 2.033, 2.040/2022, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  2.344,  1.243,  1.247,  905/2022,  do  Vereador
Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  c)  n.s  2.021,  2.022,
2.023,  2.024,  2.042,  2.066/2022,  em resposta  aos  re-
querimentos  n.s  2.278,  2.276,  2.275,  2.274,  919,
2.175/2022, da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC;
d) n.s 2.026, 2.035, 2.053/2022, em resposta aos reque-
rimentos n.s 517, 2.177, 2.287/2022, da Vereadora De-
nise Cristina Lima de Andrade/PL; e) n.s 1.905, 2.012,
2.043,  2.057,  2.061,  2.063,  2.069/2022,  em  resposta
aos  requerimentos  n.s  927,  2.289,  931,  2.190,  2.188,
2.187,  2.186/2022,  da  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB; f) n.s 2.034, 2.067/2022, em resposta aos
requerimentos n.s 1.278, 2.296/2022, do Vereador Giul-
liano Sousa Rodrigues/PSB; g) n. 2.071/2022, em res-
posta ao requerimento n. 2.206/2022, do Vereador Mar-

cus Vinícius Duarte/Republicanos; h) n. 2.039/2022, em
resposta  ao  requerimento  n.  857/2022,  do  Vereador
Paulo César  Pereira/Democratas;  i)  n.  2.058/2022,  em
resposta  ao  requerimento  n.  2.214/2022,  do  Vereador
Renato  de  Almeida/PSC;  j)  n.s  2.014,  2.017,  2.025,
2.068/2022, em resposta aos requerimentos n.s 2.307,
2.305,  1.200,  2.304/2022,  do  Vereador  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota;  k)  n.s  1.829,  2.002,  2.004,  2.029,
2.032, 2.047/2022, em resposta aos requerimentos n.s
1.415, 1.089, 2.229, 1.209, 2.227, 956/2022, do Verea-
dor Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; l) n.s
1.999, 2.055, 2.062, 2.072, 2.073, 2.075/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 2.244, 2.241, 2.233, 2.236,
2.238, 2.243/2022, do Vereador Sebastião Joaquim Viei-
ra/PSL; m) n.s 2.028, 2.051, 2.052, 2.065/2022, em res-
posta  aos  requerimentos  n.s  1.223,  1.427,  1.428,
2.315/2022, do Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota; n) n.s 2.016, 2.019, 2.064/2022, em resposta aos
requerimentos n.s 2.319, 2.321, 1.433/2022, do Verea-
dor  Wellington  Resende  da  Silva/PL;  o)  n.s  2.001,
2.005, 2.018, 2.030/2022, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  1.102,  2.254,  2.329,  1.227/2022,  do  Vereador
Wilian Marques Postigo/PL; p) n.s 2.003, 2.006, 2.007,
2.015, 2.020, 2.027, 2.044, 2.059, 2.077/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 2.180, 1.185, 1.171, 2.335,
2.309, 2.036, 939, 2.249, 2.354/2022, subscritos por di-
versos Vereadores; q) n.s 1.906 e 2.036/2022, encami-
nhando os saldos bancários referentes aos períodos de
dezoito a vinte e dois de julho e de primeiro a cinco de
agosto do corrente; r) 2.138/2022, contendo mensagem
modificativa ao § 2º do art. 8º do projeto de lei comple-
mentar n. 8/2022, que altera a Lei Complementar n. 117,
de 23 de outubro de 2015- alteração do regime jurídico
dos empregos públicos do quadro permanente dos ser-
vidores públicos da Administração Direta e Indireta do
Município  de Araguari  para o regime estatutário;  s)  n.
2.140/2022,  encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação do projeto de lei n. 128/2022, que “Autoriza
o Município de Araguari a fazer doação de bens imóveis
que menciona ao Estado de Minas Gerais, dando outras
providências.” IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO
DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relaciona-
dos, solicitaram ao prefeito por meio dos requerimentos:
1)  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.
2.695/2022-  instalação  do  letreiro  “Eu  Amo  Araguari”,
em pontos estratégicos; em resposta ao requerimento n.
3.225/2021, informaram que já estariam providenciando
tratativas  para  a  execução  do  projeto-  ofício  n.
3.097/2021; b) n. 2.696/2022- que estude uma forma de
auxiliar na implantação, no quartel da Polícia Militar, de
uma  “transitolândia”,  visando  ministrar  aulas  sobre  o
trânsito inteligente e a direção consciente aos alunos da
rede municipal e estadual; em resposta ao requerimento
n. 1.440/2021, informaram que iriam contatar a Polícia
Militar objetivando firmar convênio e o apoio que for ne-
cessário para execução do projeto; c) n. 2.697/2022- re-
alização com urgência de reparos na ponte localizada
na Avenida Hugo Carlos Dorázio, devido à formação de
uma cratera e estando danificada a mureta de proteção;
em  resposta  aos  requerimentos  n.s  3.302/2021  e
967/2022, informaram que estavam realizando licitação
para a compra de equipamentos necessários à realiza-
ção do reparo, tendo sido emitida a ordem de serviço; d)
n. 2.699/2022- encaminhando para análise, anteprojeto
de lei instituindo o Programa de Contratação de Mulhe-
res Vítimas de Violência Doméstica e Financeiramente
Dependentes e estabelece a concessão de incentivo fis-
cal às pessoas jurídicas que contratarem mulheres nes-
sas  condições;  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.953/2021, comunicaram que a matéria havia sido en-
viada para análise da Procuradoria Geral do Município;

esclarecimentos sobre o estudo; 2) Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
2.698/2022- que verifique a viabilidade de celebrar par-
ceria com a Instituição Cristã de Assistência Social de
Uberlândia - ICASU, objetivando selecionar, contratar e
acompanhar jovens aprendizes, matriculados no ensino
médio, para a execução de serviços administrativos na
Prefeitura Municipal de Araguari; em resposta ao reque-
rimento  n.  1.440/2021,  disseram que  iriam contatar  a
instituição para conhecer o projeto e viabilizar a implan-
tação; que informe se existe prazo para ser executado;
3) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Pos-
tigo/PL: a) n. 2.701/2022- pintura da quadra de esportes
do Distrito de Piracaíba, com as demais manutenções
necessárias para a realização do torneio de futebol de
salão masculino e feminino; b) n. 2.704/2022- que infor-
me a data da conclusão das obras da Unidade Básica
de Saúde da Família da região do Barracão, para iniciar
os atendimentos médicos;  que seja acrescentado pelo
menos mais um dia de atendimento médico na Unidade
Básica de Saúde da Família - UBSF da região do Bar-
reiro;  atualmente,  seria  uma  vez  na  semana;  c)  n.
2.705/2022- pavimentação asfáltica da via de acesso ao
Centro Educacional  Municipal  Ozório Vieira Carrijo,  na
região  do  Barracão,  a  partir  da  entrada  pela  Rodovia
MG-413, Km 21, até a citada escola; 4) Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota: a) n. 2.702/2022- instalação de lâmpa-
das de LED na Rua Corumbá (Bairro Brasília), principal-
mente  nas proximidades do número 420, pois  a parte
elétrica de dois postes estaria comprometida e com as
lâmpadas queimadas; b) n. 2.703/2022- construção de
Matadouro Municipal de Suínos, para atender os peque-
nos  suinicultores  do  Município  e  região;  c)  n.
2.706/2022- designação de um engenheiro para avaliar
a situação e determinar a reforma do muro no Cemitério
do Distrito de Piracaíba, que apresenta risco de desaba-
mento; 5) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade:
a) n. 2.708/2022- implantação de infraestrutura no setor
das  Chácaras  Ouro  Verde,  que  concentra  um grande
número de empresas, como Minasmix, Corabras, Andra-
de Café, Empreiteira Souza Rabelo, Trebeschi Tomates,
Flora  Brasil,  Brasmix,  Pam  Asfalto,  etc.;  b)  n.
2.709/2022- que informe a quantidade de vagas sociais
disponibilizadas  para  o  Município,  por  entidade;  c)  n.
2.710/2022- atualização das placas informativas de per-
curso, destino e acesso aos principais setores da cida-
de; segundo o proponente, muitas informações estariam
erradas, devido à mudança de endereço de alguns ór -
gãos; d) n. 2.711/2022- nivelamento das tampas de es-
goto nas ruas que foram recapeadas no centro da cida-
de, causando transtornos aos ciclistas e motociclistas;
6) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.712/2022- que
encontre uma forma de diminuir  a poeira na Rua das
Palmeiras (Bairro São Sebastião), que estaria causando
problemas respiratórios nos moradores,  principalmente
nas crianças; b) n. 2.714/2022- instalação de lâmpadas
de LED na Rua Ilza Alves Aquino (Bairro Paraíso); reite-
rando  os  pedidos  constantes  dos  requerimentos  n.s
3.244/2021  e  999/2022;  c)  n.  2.715/2022-  designação
de servidor ocupante do cargo de serviços gerais para
trabalhar na Defensoria Pública; d) n. 2.716/2022- que
encaminhe projeto de lei efetuando a recomposição das
perdas  salariais  dos  servidores  públicos,  por  nível  de
escolaridade (ensino fundamental- dois salários mínios,
e seus auxiliares um salário mínimo; nível médio- dois
salários  mínimos  e  meio;  nível  técnico-  três  salários
mínimos e meio; nível superior- quatro salários mínimos
e meio), para cumprimento da Lei Complementar n. 41,
de 30 de junho de 2006, que determina o pagamento
das progressões horizontal e vertical das carreiras dos
servidores públicos; também considerando, a tramitação
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de Termo de Ajuste de Conduta no Ministério Público de
Minas Gerais, visando à realização de concurso público
até dezembro do corrente ano; pagamento do piso sala-
rial  nacional  aos  agentes  de  combate  as  endemias  e
agentes de saúde; reajuste do piso salarial  da educa-
ção, em janeiro do próximo ano; que o valor do vale-ali -
mentação seja fixado em quatrocentos e cinquenta re-
ais, reajuste conforme os índices inflacionários; 7) Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.718/2022- exe-
cução do serviço de limpeza na vala localizada ao fundo
do imóvel  número  105 da Rua Avenca (Bairro  Gutier-
rez); b) n. 2.719/2022- construção de Centro Esportivo
de Apoio Comunitário – CESAC, próximo a Drogaria In-
terlagos na Avenida Doutor Sebastião Naves Resende
Filho, Loteamento Jardim Interlagos; 8) Waltemir Rodri-
gues Neves/Patriota,  Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB:
n.  2.720/2022-  instalação  de  academia  ao  ar  livre  e
construção de quadra de peteca no Residencial  Solar
Park Bela Vista; 9) Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.  2.721/2022-  que
juntamente com o PROCON, seja efetuada a fiscaliza-
ção  dos  preços  dos  combustíveis;  b)  n.  2.722/2022-
concessão de isenção de impostos sobre  os produtos
básicos da alimentação, como forma de ajudar a popu-
lação de baixa renda; pedido extensivo ao deputado fe-
deral  Lafayette  Andrada;  10)  Wilian  Marques  Postigo/
PL, Eunice Maria Mendes/PSB: n. 2.723/2022- constru-
ção de rede de esgoto no povoado de Porto dos Barrei-
ros (sentido Distrito de Amanhece), pois os moradores
ainda utilizam o sistema de fossa; 11) Wilian Marques
Postigo/PL:  a)  n.  2.724/2022-  instalação  de  lâmpadas
de LED na Rua São João (Bairro Santa Terezinha); b) n.
2.725/2022-  instalação de lâmpadas de LED nas ruas
dos Bairros Independência e Santa Terezinha; 12) Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.  2.726/2022- instala-
ção de lâmpadas de LED no estacionamento da Poli-
clínica; b) n. 2.727/2022- que informe o número de nutri -
cionistas trabalhando na rede de saúde, discriminando o
nome, local e horário de atendimento; c) n. 2.728/2022-
instalação de cobertura nos dois pontos de ônibus do
transporte coletivo no Residencial Solar Park Bela Vista;
d) n. 2.729/2022- recapeamento na Rua Ponte Terra; e)
n. 2.730/2022- que encaminhe cópia do projeto “Parque
SAE”, acompanhado de planilha detalhada dos valores
a serem investidos; que informe a previsão de término
da obra; f) n. 2.731/2022- que encaminhe planilha deta-
lhada dos valores pagos pela empresa responsável pelo
estacionamento  rotativo  (zona  azul),  de  janeiro  até
agosto  do  corrente  ano,  especificando  como  estaria
sendo utilizado o recurso; g) n. 2.732/2022- realização
de mutirão de limpeza nos bairros, sendo a cada sema-
na em um setor, com a divulgação de cronograma para
a população colocar o lixo na porta da casa ou do co-
mércio; h) n. 2.733/2022- substituição dos quatro postes
de madeira (com risco de queda) na Rua Maria Abadia
Ferreira (Bairro Independência), por postes de concreto;
i)  n. 2.734/2022- realização de manutenção nos mata-
burros da região rural Quilombo, que estariam danifica-
dos, gerando acidentes, danificando veículos, atrasando
a rota de produção rural e dificultando o transporte es-
colar;  13)  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.
2.738/2022-  reiterando o  pedido constante do requeri-
mento n. 2.270/2022, do qual solicitou, por meio do ofí-
cio 1.892/PREF/2022, dilação (não concedida) do prazo
para encaminhar a resposta, por quarenta e cinco dias,
sendo que já se passaram sessenta e dois dias e não
chegou a resposta, caracterizando crime de improbida-
de; b) n. 2.739/2022- que sejam adotadas medidas ad-
ministrativas e pecuniárias com relação ao servidor co-
missionado Joaquim Fernandes Soares; segundo infor-
mação  prestada  em  resposta  ao  requerimento  n.

2.069/2022, pelo procurador-geral do Município, doutor
Leonardo Borelli,  por  meio do ofício 1907/PREF/2022,
referido servidor faltou ao serviço emendando a semana
do feriado de Carnaval; c)  n.  2.740/2022- reiterando o
pedido constante do requerimento n. 1.951/2022, de re-
latório completo das cessões, empréstimos de veículos,
entre outros, realizados pela Administração Direta e In-
direta, atendendo a iniciativa privada, associações, enti-
dades e demais órgãos, considerando que a solicitação
foi de forma ampla (Administração Direta e Indireta) e a
resposta (ofício 2.009/PREF/2022) relacionou apenas a
Secretaria  Municipal  de  Educação;  d)  n.  2.741/2022-
que encaminhe cópia completa dos processos de con-
tratação de motoristas terceirizados da Secretaria Muni-
cipal de Educação, em dois mil e vinte e um e dois mil e
vinte e dois, até mesmo dos que já saíram de suas li -
nhas, complementando a resposta enviada por meio do
ofício n. 2.010/PREF/2022, em resposta ao requerimen-
to n. 2.338/2022; e) n. 2.742/2022- instalação de placas
identificando o  nome das  ruas  no  Residencial  Parque
dos Verdes, ressaltando que foram alteradas várias de-
nominações de letras ou números, mas os próprios mo-
radores não têm conhecimento; f) n. 2.743/2022- refor-
ma da ponte sobre o Córrego Retiro Velho, na região da
Ponte Preta, para garantir a segurança dos que transi-
tam pelo local; g) n. 2.744/2022- que encaminhe levan-
tamento dos valores arrecadados com a taxa operacio-
nal cobrada na conta de água, no valor de um real e cin-
co centavos; que informe quantas ordens de serviço fo-
ram emitidas para solucionar vazamentos e quantas re-
sultaram em troca de ramal; h) n. 2.745/2022- implanta-
ção de mecanismos para preservar a saúde mental dos
coveiros, com tratamento psiquiátrico/psicológico direta-
mente no local de trabalho; segundo o proponente, os
profissionais da área estariam sendo afetados por doen-
ças como depressão, alcoolismo e outras, sendo que a
maioria  tem  resistência  em  buscar  tratamento;  i)  n.
2.746/2022- que encaminhe cópia da escritura do prédio
da Superintendência de Água e Esgoto,  localizado na
Avenida Hugo Alessi, número 50; j) n. 2.747/2022- infor-
mações lógicas/jurídicas que justifiquem o Chefe do Po-
der Executivo, secretários e outros servidores da Prefei-
tura, receberem pessoas e empresários, para reuniões,
na empresa Union Locais de Negócios Ltda., na Rua Jo-
sé Carrijo, número 326, Centro, mesmo sem existir qual-
quer  vínculo  legal  com a  citada empresa;  destacou o
proponente, que a população estaria reclamando do fato
do prefeito não atender na sede do Poder Executivo, es-
tando sempre na citada empresa; 14) Clayton Francisco
Brazão/PSC, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: n. 2.748/2022-
que estabeleça o prazo de, no mínimo, um ano para os
proprietários de ferro velho se adequar a lei que regula-
menta a matéria, por ser insuficiente o prazo de trinta a
noventa dias; 15) Clayton Francisco Brazão/PSC: a) n.
2.749/2022- construção de quadras de peteca no Resi-
dencial Jardim Milani e no Residencial Monte Moriá; b)
n.  2.750/2022- execução do serviço de pintura estrati-
gráfica na Rua Bela Vista e na Avenida das Codornas
(Bairro dos Bosques); c) n. 2.751/2022- que encaminhe
projeto de lei estabelecendo punição ao servidor público
que desacatar o cidadão; d) n. 2.752/2022- que a Supe-
rintendência de Água e Esgoto efetue a retirada da so-
bra de asfalto, após realizar operação tapa-buraco; e) n.
2.753/2022-instalação de poste e iluminação em frente
ao número 925 da Rua Marieta Vieira de Queiroz (Bairro
Vieno); f) n. 2.754/2022- instalação de redutor de veloci-
dade  em  frente  ao  Serviço  Social  de  Luto  Frederico
Ozanam, na Rua Josias Batista Leite (Bairro dos Bos-
ques); g) n. 2.755/2022- instalação de lâmpadas de LED
na Rua Achileu Dias da Silva (Bairro Goiás parte alta);

h) n. 2.756/2022- que seja mantido o período de tempo
integral nos Centros Municipais de Educação Infantil  e
nos Centros Educacionais Municipais; i) n. 2.757/2022-
instalação de bancos adaptados para cadeirantes, nos
espaços públicos da cidade; j) n. 2.758/2022- que seja
disponibilizado um caminhão-pipa para jogar água nas
ruas do Recreio das Araras, efetuando também o casca-
lhamento; k) n. 2.759/2022- que encaminhe projeto de
lei instituindo o “cartão reforma fácil”, autorizando o Po-
der Executivo conceder auxílio financeiro para a melho-
ria das habitações populares, após relatório social, dis-
ponibilizando  também  a  mão  de  obra  para  execução
dos serviços, atendendo situações de extrema precarie-
dade, casos de riscos, infiltrações e de humanidade; 16)
Débora de Sousa Dau/PSC, Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos: n. 2.760/2022- realização de pro-
cesso seletivo visando a contratação de estagiários de
medicina veterinária,  para atuarem no Canil  Municipal;
17) Débora de Sousa Dau/PSC: a) n. 2.761/2022- enca-
minhando para análise, anteprojeto de lei criando o selo
“Instituição Parceira da Mulher no Município de Aragua-
ri”, integrando as mulheres ao mercado de trabalho, so-
bretudo aquelas em situação de violência doméstica e/
ou vulnerabilidade econômica; b) n. 2.762/2022- que a
Superintendência de Água e Esgoto encaminhe notifica-
ção por escrito para as residências, quando for efetuar a
interrupção temporária do fornecimento de água, comu-
nicado que estaria sendo por  meio  das redes sociais,
porém algumas pessoas não possuem acesso à inter-
net; c) n. 2.763/2022- instalação de um “Pet Park” (área
gramada,  arborizada  e  totalmente  telada)  no  Bosque
John Kennedy e nas principais praças de Araguari, pos-
sibilitando o passeio e a prática de atividades ao ar livre
com os animais de estimação; d) n. 2.764/2022- que o
Centro de  Atenção Psicossocial  –  CAPS,  em parceria
com o  Canil  Municipal,  efetue a  extensão da rede de
apoio aos animais enquanto os tutores realizam trata-
mento;  seriam vários os pedidos de ajuda para esses
animais, por ficarem em situação de vulnerabilidade; por
meio da parceria, o Canil Municipal poderia dar o supor -
te necessário, incluindo a castração, até a recuperação
do tutor; e) n. 2.766/2022- que seja autorizado o estaci-
onamento somente de um lado das Ruas Alecrim, Cri-
sântemo, Violeta, Tulipa, Gerânio, Sempre Viva, Giras-
sol e das Hortênsias (Bairro Gutierrez), com pintura de
faixa  amarela  e  colocação das  placas  de  sinalização,
por serem vias estreitas e com intenso fluxo de veícu-
los; na Rua Girassol, um trailer fica estacionado vinte e
quatro horas, além de vários caminhões, devido uma lo-
ja de troca de bateria; 18) Denise Cristina Lima de An-
drade/PL:  a)  n.  2.767/2022-  que  disponibilize  lixeiras
containers,  especialmente  na  área  central  da  cidade,
onde há maior fluxo de pessoas; b) n. 2.768/2022- que
encaminhe relatório detalhado dos recursos repassados
ao Abrigo Cristo Rei, nos últimos doze meses, acompa-
nhado das prestações de contas; que informe o número
de  vagas  sociais  disponibilizadas  ao  Município,  valor
pago por cada uma; relacionando também, as benfeitori-
as realizadas na instituição com recursos provenientes
do Município; c) n. 2.769/2022- divulgação mais ampla
dos  cursos  de  capacitação  oferecidos  à  comunidade,
especialmente  aqueles  voltados  ao  público  feminino;
além de divulgar no Diário Oficial, sugere utilizar as re-
des sociais e a imprensa (especialmente as emissoras
de rádio); d) n. 2.770/2022- que o triturador de galhos
adquirido pelo Município, parado no pátio da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, seja utilizado na gestão
dos resíduos provenientes das podas de árvores, facili-
tando a compostagem orgânica que poderá ser utilizada
no Viveiro Municipal, nas hortas comunitárias e nas es-
colas municipais; e) n. 2.771/2022- que informe o motivo
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da suspensão das aulas no Centro Educacional Munici-
pal José Inácio, localizado na zona rural da Contenda,
entre  os  dias  doze  e  dezenove  de  agosto;  f)  n.
2.772/2022- relatório informando quais são as oficinas
promovidas nos cinco territórios dos Centros de Refe-
rência e Assistência Social - CRAS, discriminando o nú-
mero de participantes nos últimos doze meses e os ins-
trutores  de  cada modalidade;  g)  n.  2.773/2022-  cópia
dos discos de tacógrafo dos veículos utilizados no trans-
porte escolar na zona rural, entre os dias vinte e vinte e
quatro de junho, e de primeiro a cinco de agosto do cor -
rente, como também do mapeamento de GPS; 19) Euni-
ce Maria Mendes/PSB: a) n. 2.774/2022- funcionamento
da Farmácia Municipal vinte e quatro horas por dia; rei-
terando pedido constante do requerimento 2.092/2022;
b) n. 2.775/2022- realização de reparo e posterior asfal-
tamento para fechar a vala em frente ao número 420 da
Rua Eduardo Barbosa de Souza (Bairro Santigo); c) n.
2.776/2022- que em atendimento ao pedido da Primeira
Promotoria de Justiça, seja criado o cargo de agente so-
cial de nível médio, para a realização de concurso públi -
co ou contratação por meio de processo seletivo, dispo-
nibilizando no mínimo dez vagas para atuação nos Cen-
tros de Referência de Assistência Social - CRAS’s, para
busca ativa como forma de prevenção contra a violência
doméstica, dentre outras demandas necessárias da as-
sistência social; d) n. 2.777/2022- que seja organizado
chamamento público ou inexigibilidade, de acordo a Lei
Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, objetivando
que a associação dos estudantes possa executar a con-
tratação de profissionais para levar e buscar alunos de
Araguari que fazem faculdade em Uberlândia, como no
Centro Universitário Uma;  muitos alunos  não dispõem
de  condições  de  pagar  pelo  transporte  diário  ou  van
particular  e  a  mensalidade  da  universidade;  e)  n.
2.778/2022- instalação de placas restritivas de circula-
ção de veículos pesados na Rua Hildebrando Rodrigues
Barbosa (Bairro de Fátima), que estariam danificando o
asfalto, além do risco de acidentes; abaixo-assinado em
anexo;  f)  n.  2.779/2022-  encaminhando  para  análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a transmissão, ao vivo
e via internet,  das licitações realizadas pelos Poderes
Executivo e Legislativo; g) n. 2.780/2022- encaminhan-
do para análise, anteprojeto de lei estabelecendo reser-
va aos negros, de quatro por cento das vagas ofereci -
das nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administra-
ção  pública  municipal,  das  autarquias,  das  fundações
públicas,  das empresas públicas e das sociedades de
economia mista; 20) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: a)
n. 2.781/2022- revitalização da praça localizada na pro-
jeção da Rua das Tabocas esquina com Alameda Eugê-
nio Nasciutti  (Bairro Maria Eugênia);  reforma do ponto
de ônibus do transporte coletivo existente no local; b) n.
2.783/2022- instalação de lixeiras e de bebedouros nos
locais utilizados para a prática de atividades físicas, co-
mo Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo, Bos-
que John Kennedy, entorno do Batalhão Ferroviário e na
porta  da  Superintendência  de  Água  e  Esgoto;  c)  n.
2.785/2022- que a Fundação Araguarina de Educação e
Cultura - FAEC estude a possibilidade de realizar even-
tos culturais nos distritos de Araguari; d) n. 2.786/2022-
que sejam adotadas as providências necessárias com
relação ao espaço aberto no fundo da Curinga Veículos,
na  Avenida  Presidente  Juscelino  Kubitschek;  e)  n.
2.787/2022- que encaminhe a relação das especialida-
des disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde em
Araguari; f) n. 2.788/2022- que informe a quantidade de
pessoas  aguardando  por  consultas,  exames,  medica-
mentos e cirurgias, especificando o tempo de espera de
cada paciente; g) n. 2.789/2022- convidando Diogo Ma-

chado Cunha e Sousa, presidente da Fundação Aragua-
rina de Educação e Cultura - FAEC, para fazer uso da
tribuna livre, a fim de explanar sobre a reforma do Palá-
cio  dos  Ferroviários;  21)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/
PSB, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: n. 2.782/2022- rea-
lização de estudo sobre a qualidade da água fornecida
aos moradores do Loteamento Residencial Parque dos
Verdes, pois estaria barrenta, sem condições de consu-
mo.  O  Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos
solicitou  ao  presidente  da  Câmara  (requerimento  n.
2.700/2022), a realização de audiência pública para dis-
cutir o tema “A apresentação dos projetos fomentadores
do turismo e empreendedorismo”, a ser realizada no dia
trinta e um de agosto. O Vereador Sebastião Alves Ri-
beiro Júnior/Solidariedade solicitou o envio de ofício de
pêsames (requerimento n. 2.707/2022) à família de Lá-
zara Teixeira Silva.  Os Vereadores Sebastião Joaquim
Vieira/PSL e  Eunice  Maria  Mendes/PSB  solicitaram  a
Mesa da Câmara (requerimento n. 2.713/2022), a indi-
cação de comissão especial  de vereadores para estar
comparecendo a SAE, no dia vinte e cinco do corrente
mês, a partir das treze horas, a fim de acompanhar a re-
visão do plano de cargos e salários da autarquia. O Ve-
reador Sebastião Joaquim Vieira/PSL solicitou a Mesa
da  Câmara (requerimento  n.  2.717/2022),  a  indicação
de comissão especial de vereadores para estar compa-
recendo na Secretaria de Administração, no dia vinte e
seis do corrente mês, a partir das treze horas, a fim de
acompanhar a revisão do plano de cargos e salários da
mesma, com acesso a toda a documentação referente a
matéria.  A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB
solicitou o envio de ofícios de pêsames (requerimentos
n.s  2.735/2022,  2.736/2022)  às  famílias  de  Roseli  da
Silva e de Fabiana Zeferino Costa. O Vereador Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, por meio do requerimento
n.  2.737/2022,  solicitou ao  presidente da Câmara que
encaminhe à Comissão de Ética as “...provas em anexo,
nos termos do art. 14, §1°, da Resolução n. 081/2015,
para compor denúncia realizada através do requerimen-
to n. 2.466/2022, do dia 02 de agosto de 2022. Dessa
forma,  segue em anexo boletim de ocorrência,  com a
exposição dos fatos, lavrado no momento do ocorrido,
bem como mídia contendo parte da gravação do ocorri-
do - tendo em vista que houve suspensão da sessão no
momento, não há gravação completa do ocorrido. Sen-
do necessárias testemunhas, no ato da lavratura do Bo-
letim de Ocorrência foram arrolados como testemunhas
os Vereadores Clayton Brazão e Eunice Mendes [sic].” A
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC, por meio do re-
querimento  n.  2.765/2022,  solicitou  as  igrejas  de  Ara-
guari, independente de denominação, o cumprimento da
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  Sonora  Produzi-
das no Município de Araguari-MG”, e que proíbe a soltu-
ra de fogos de artifícios no Município, visando o bem-
estar de idosos, doentes, pessoas internadas em hospi-
tais, bebês, crianças, pessoas com grau elevado de au-
tismo e animais, que sofrem com os estouros e estampi-
dos  dos  fogos  de  artifícios.  Os  Vereadores  Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB e Wilian Marques Postigo/PL soli-
citaram ao Departamento de Edificação e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais DER / MG (requerimento n.
2.784/2022), a implantação de acostamento em toda a
extensão da Rodovia MG - 414, que liga a cidade Ara-
guari  ao Distrito  de Amanhece; a ausência do acosta-
mento estaria colocando em risco a vida de pedestres e
ciclistas.  O  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB
solicitou o envio de ofício de pêsames (requerimento n.
2.790/2022) à família de Roseli da Silva. Os Vereadores
Renato  de Almeida/PSC,  Denise Cristina Lima de An-

drade/PL,  Giulliano  Sousa Rodrigues/PSB e  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, por meio do re-
querimento n. 2.791/2022, cumprimentaram o araguari-
no Rafael Emídio, especialista em programação de ani-
mações  computadorizadas,  pelos  trabalhos  realizados
mundo afora,  sendo aclamado por diretores e artistas,
estando, atualmente, escalado para o longa metragem
“The Canyon”, do diretor “Howard J. Ford.” A Vereadora
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  o  Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice
Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Renato  de  Almeida/PSC,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Jú-
nior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota e Wilian Marques Posti-
go/PL,  apresentaram  o  requerimento  n.  2.792/2022,
com aprovação tácita por conter número regimental de
assinaturas, solicitando a dispensa dos interstícios regi-
mentais para discussão e votação do projeto de lei n.
123/2022.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/
PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-
readoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
o requerimento n. 2.793/2022, com aprovação tácita por
conter número regimental de assinaturas, solicitando a
dispensa dos interstícios regimentais para discussão e
votação do projeto de lei n. 125/2022. A Vereadora Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Co-
elho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Deni-
se  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  e  os Vereadores  Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Rena-
to de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL e Wilian Marques Postigo/PL, apre-
sentaram o requerimento n. 2.794/2022, com aprovação
tácita por conter número regimental de assinaturas, soli-
citando a dispensa dos interstícios regimentais para dis-
cussão  e  votação do projeto  de  decreto  legislativo  n.
57/2022.  Os  Vereadores  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, solicitaram o envio de ofício de pêsames a
Rosângela da Costa Castro e família  (requerimento n.
2.795/2022),  pelo  falecimento  de  José Carlos  Moreira
de Castro. Os Vereadores Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL e Wilian Marques Postigo/PL, apresen-
taram a moção de aplauso n. 152/2022, à diretora Rosa-
na Cristina Pereira da Silva, professora Olívia Francielle
de Oliveira e alunos do oitavo ano da Escola Cívico Mili -
tar Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso,
pela  homenagem  prestada  a  Araguari,  pelos  cento  e
trinta e quatro anos, por meio da paródia “Viver aqui é
bom demais", de autoria da citada professora e interpre-
tada pelos alunos, destacando e eternizando as caracte-
rísticas  e  maravilhas  da  cidade.  O  Vereador  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota apresentou a moção de aplauso
n. 153/2022, ao atleta de jiu-jitsu Jessé Sechuts Dualdo,
da Academia Bravo de Araguari, por sagrar-se campeão
brasileiro de Jiu-Jitsu sem Kimono na Categoria Master
2, meio pesado, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jit-
su, representando Araguari; conquistando também a ter-
ceira  colocação  na Categoria  Absoluto,  sem limite  de
peso, no campeonato realizado no Parque Olímpico da
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Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro. Os Vereadores
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade  e  Wilian
Marques Postigo/PL apresentaram a moção de aplauso
n. 154/2022, a Wesley Marcos Lucas de Mendonça, pe-
lo brilhante trabalho desempenhado frente à Secretaria
Municipal de Esportes, com a retomada da prática es-
portiva em todas as modalidades, elevando o nome de
Araguari  em  âmbito  nacional.  A Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues Prado/PSB e o Vereador Sebastião Joaquim
Vieira/PSL  apresentaram  a  moção  de  aplauso  n.
155/2022, a secretária municipal de Saúde, Soraya Ri-
beiro  de  Moura,  aos  agentes  de  endemias  Maria  de
Fátima Matteucci Rodrigues, Euzébio Vinícius dos San-
tos, Valéria de Campos, Enilda Pereira da Silva Marra,
Maria Aparecida Arcelino Pereira, Cleusa Calixto de Oli-
veira e Marcos Antônio Lopes da Silva, pela atuação na
Campanha de Vacinação Contra Raiva, distribuídos em
equipes de apoio, vacinação, impressão, zona rural e de
educação em saúde.  A Vereadora  Eunice  Maria  Men-
des/PSB  apresentou  as  moções  de  aplauso:  a)  n.
156/2022, ao secretário municipal de Educação, Gilmar
Gonçalves Chaves, e equipe, bem como aos servidores
do NAI - Núcleo de Apoio a Inclusão, e do CEMAPE -
Centro Municipal de Aperfeiçoamento dos Profissionais
da Educação, pela décima primeira Jornada da Educa-
ção  Inclusiva:  Respeito,  amor  e  inclusão;  evento  que
propôs a criação de espaço para formação dos educa-
dores da rede de ensino, visando o desenvolvimento e
aprimoramento de práticas pedagógicas para efetivação
do  trabalho  e  valorização  da  diversidade;  b)  n.
157/2022, a presidente da Associação dos Deficientes
Físicos de Araguari - ADEFA, Adriana Bernardes, e de-
mais membros da entidade, pela apresentação intitulada
“O Pai Abandonado”, na Jornada da Educação Inclusi-
va, citada na moção anterior. As Vereadoras Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB e Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL apresentaram o  projeto de lei  n.  129/2022, que
“Institui  o Dia de  Conscientização sobre os Riscos de
Aborto no âmbito do Município de Araguari.” O Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC apresentou o projeto de
decreto legislativo n. 58/2022, que “Concede o Título de
Cidadão Honorário  de Araguari  ao Excelentíssimo Se-
nhor Maurílio Fernandes de Oliveira.” A Vereadora Euni-
ce Maria Mendes/PSB apresentou o projeto de decreto
legislativo n. 59/2022, que “Concede o Título de Cida-
dão  Honorário  de  Araguari  ao  Reverendíssimo  Padre
Robson Barbosa de Oliveira” - com apoio das Vereado-
ras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Li-
ma de Andrade/PL e do Vereador Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB. O Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB
apresentou o projeto de lei n.  130/2022, que “Introduz
modificação na Lei n. 5.334, de 10 de fevereiro de 2014,
que “Dispõe sobre a outorga de concessão onerosa pa-
ra exploração, por particulares, do serviço de estaciona-
mento  rotativo  remunerado  de  veículos”,  e  determina
outra  providência.”  V-  LEITURA DE PARECERES-  Os
presidentes das comissões permanentes a seguir relaci-
onadas  encaminharam  à  Mesa  da  Câmara  pareceres
aos projetos em tramitação, conforme disposto no art.
90 do Regimento Interno. A Comissão Permanente de
Legislação  e  Justiça  emitiu  pareceres  pela  aprovação
dos projetos de lei: a) n. 114/2022 (altera Lei n. 6.542,
de 2 de maio de 2022- criação de cargos públicos de
provimento efetivo); b) n. 123/2022 (concessão de auxí-
lio-saúde aos servidores do Poder  Legislativo),  com o
Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota assinando
em substituição ao Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota (proponente); c) n. 125/2022 (altera Lei n. 6.187,
de 30 de maio de 2019- concessão de servidão não re-
munerada do subsolo à LD Celulose);  d)  n.  126/2022
(denomina de Fabiano Henrique Santos, espaço público

destinado à prática artes marciais); e) n. 127/2022 (insti-
tui o Dia do Demolay); f) mensagem modificativa ao pro-
jeto de Lei complementar n. 8/2022 (altera Lei Comple-
mentar n. 117, de 23 de outubro de 2015- alteração do
regime  jurídico  dos  empregos  públicos),  enviada  pelo
prefeito por meio do ofício n. 2.037/2022; g) mensagem
modificativa ao projeto de Lei complementar n. 8/2022,
enviada pelo prefeito por meio do ofício n. 2.138/2022;
h)  de  decreto  legislativo  n.s  54/2022,  56/2022  e
57/2022,  homenageando respectivamente Abdias  Edu-
ardo Pontes,  Ozenir  Alves de Oliveira,  Nubiana Lopes
de Oliveira Batista; nos pareceres aos projetos de lei n.
127/2022 e de decreto legislativo n. 54/2022, a Verea-
dora Denise Cristina  Lima de Andrade/PL assinou em
substituição  ao  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/
PSB (proponente). A Comissão Permanente de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,
Política Urbana e  Rural  emitiu  pareceres pela aprova-
ção: a) dos projetos de lei n.s 74/2022 (Rua Marli Vieira
Lázara),  114/2022,  123/2022,  125/2022,  126/2022;  b)
mensagem modificativa ao projeto de Lei complementar
n.  8/2022,  enviada pelo prefeito por  meio  do ofício n.
2.138/2022;  nos  pareceres  aos  projetos  de  lei  n.s
74/2022 e 123/2022 e de decreto legislativo n. 54/2022,
o Vereador  Marcus Vinícius Duarte/Republicanos assi-
nou em substituição ao Vereador Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota (proponente). A Comissão Permanente de Fi-
nanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu parece-
res  pela  aprovação:  a)  projetos  de  lei  n.s  114/2022,
123/2022, 125/2022 b) mensagem modificativa ao proje-
to de Lei complementar n. 8/2022, enviada pelo prefeito
por meio do ofício n. 2.138/2022; no parecer ao projeto
de lei n. 123/2022, o Vereador Wilian Marques Postigo/
PL assinou em substituição ao Vereador Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL (proponente). A Comissão Permanente
de Saúde e Assistência Social emitiu parecer pela apro-
vação do projeto de lei n. 123/2022, com o Vereador Wi -
lian Marques Postigo/PL assinando em substituição ao
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL (proponente). A
Comissão Permanente de Meio Ambiente emitiu parecer
pela aprovação do projeto de lei n. 125/2022. A Comis-
são  Permanente  de  Segurança  Pública  e  Defesa  do
Consumidor  emitiu  parecer  pela  aprovação do  projeto
de lei n. 114/2022. A Comissão Especial, composta pela
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL - presi-
dente,  e pelos Vereadores Waltemir Rodrigues Neves/
Patriota – vice-presidente e Sebastião Alves Ribeiro Jú-
nior/Solidariedade  -  membro,  emitiu  pareceres  pela
aprovação  dos  projetos  de  decreto  legislativo  n.s
52/2022  (Paulo  André  Veras  de  Freitas),  54/2022,
55/2022 (Neusa Calixto Oliveira), 56/2022, 57/2022. VI-
ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se inscritos os
Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republi-
canos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo Cé-
sar Pereira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli-
dariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Ro-
drigues Neves/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL, 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 e Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB. Fizeram uso da tribuna os vereadores a se-
guir relacionados, os demais dispensaram. O Vereador
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos agradeceu ao pre-
sidente da Câmara pela sensibilidade com o projeto da
ICASU; convidou os demais vereadores e a população
para a audiência pública no trinta e um do corrente mês,
que irá abordar o tema “empreendedorismo”, contando
com a presença da secretária municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, Karla Carvalho Fernandes

Curti,  bem  como de  empresários  locais.  A Vereadora
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL formulou  convite
para o lançamento da campanha do deputado José Ví-
tor Resende de Aguiar, no dia vinte e quatro do corrente
mês. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL convi-
dou para a audiência pública no dia vinte e quatro do
corrente mês, para discutir a reforma da legislação refe-
rente aos vendedores ambulantes, que estariam sendo
bastante prejudicados. E, na qualidade de presidente da
Comissão de Ética da Câmara, destacou sua imparciali -
dade na apuração da denúncia formulada pelo Vereador
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, sobre um possí-
vel ataque verbal a sua pessoa pelo Vereador Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, informando que existem nor-
mas e trâmites para a comissão se manifestar; também
solicitou aos vereadores, respeito às decisões de apoio
a candidatos a deputado. O Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC fez  a  apresentação  de  vídeos  referentes
aos pedidos formulados ao prefeito, por meio de reque-
rimentos, com destaque para a execução de obras no
prédio e nas instalações do Terminal Rodoviário Presi-
dente Tancredo de Almeida Neves; por fim, reforçou a
necessidade de respeito à escolha individual de apoio
aos candidatos nas eleições de dois mil e vinte e dois. A
Vereadora  Débora  de  Souza  Dau/PSC solicitou  provi-
dências com relação ao número de animais soltos nas
ruas da cidade, inclusive atacando as pessoas, sugerin-
do que essas procurem as autoridades e registrem bole-
tim de ocorrência. Avisou que o Castra Móvel devirá ini -
ciar suas atividades pelo Distrito de Amanhece, mas o
benefício será para todos, sendo necessário o apoio da
população, abrindo suas casas para o cuidado com os
animais.  VII-  SEGUNDA CHAMADA-  Responderam  a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton
Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice
Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Re-
nato de Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Waltemir  Rodrigues Neves/Patrio-
ta,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PRO-
JETOS  EM  PAUTA-  Encontravam-se  na  pauta  desta
sessão ordinária os projetos a seguir relacionados; an-
tecedendo cada votação, foi anunciada a discussão da
matéria. Em votação o projeto de lei n. 100/2022, de au-
toria  do  Executivo,  e  ausente  do  plenário  o  Vereador
Wellington Resende da Silva/PL, foram aprovados por
quatorze votos: a) pareceres das Comissões Permanen-
tes  de  Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,
Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Ur-
bana  e  Rural,  de  Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de
Contas; b) projeto de lei n. 100/2022 e o parecer da Co-
missão 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 Proposição de Lei n. 91, de 23 de
agosto  de  2022,  que  “Introduz  adequações  na  Lei  n.
6.238, de 4 de dezembro de 2019, que estabelece o re-
gime disciplinar e as normas gerais para a formação e o
trâmite das sindicâncias e dos processos disciplinares
na Administração Pública Direta e Indireta do Município
de  Araguari,  dando  outras  providências.”  Concluída  a
supracitada votação, o Vereador Wellington Resende da
Silva/PL retornou ao plenário. Em votação o projeto de
lei complementar n. 8/2022, de autoria do Executivo, fo-
ram aprovados por quinze votos: a) pareceres das Co-
missões Permanentes de Legislação e Justiça, de Servi -
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ços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação,
Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Toma-
da de Contas, ao projeto e mensagens modificativas; b)
mensagem modificativa enviada pelo prefeito por meio do
ofício n.  2.037/2022; c) mensagem modificativa enviada
pelo prefeito por meio do ofício n. 2.138/2022; d) projeto
de lei complementar n. 8/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as necessá-
rias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou
esse na Proposição de Lei Complementar n. 8, de 23 de
agosto de 2022, que “Altera a Lei Complementar n. 117,
de 23 de outubro de 2015, que “Dispõe sobre a alteração
do regime jurídico dos empregos públicos do quadro per-
manente dos servidores públicos da Administração Direta
e Indireta do Município de Araguari para o Regime Estatu-
tário, e dá outras providências.” Em votação o projeto de
lei n. 89/2022, de autoria da Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, foram aprovados por quinze votos:  a)
pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e
Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Co-
mércio, Habitação, Política Urbana e Rural; b) projeto de
lei n. 89/2022 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 Pro-
posição de Lei n. 92, de 23 de agosto de 2022, que “Mo-
difica  a denominação da Rua “H”,  localizada no Bairro
Goiás, para Rua Antônio Mendes de Aguiar.” Em votação
o projeto de lei n. 90/2022, de autoria da Vereadora Débo-
ra de Sousa Dau/PSC e do Vereador Paulo César Perei-
ra/DEM, foram aprovados por quinze votos: a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de
Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habi-
tação, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei n. 90/2022
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.
93, de 23 de agosto de 2022, que “Modifica a denomina-
ção da Área Verde Um, localizada no Loteamento Resi-
dencial Portal de Fátima II, Bairro Brasília, para Praça An-
tônio Luiz Parente Neto.” Em votação a mensagem subs-
titutiva ao projeto de lei n. 117/2022, de autoria do Execu-
tivo, foram aprovados por quinze votos: a) pareceres das
Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Ser-
viços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e
Tomada  de  Contas,  de  Saúde  e  Assistência  Social;  b)
mensagem substitutiva ao projeto de lei n. 117/2022, envi-
ada pelo prefeito por meio do ofício n. 2.008/2022,  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 a matéria na Proposição de Lei n.
94, de 23 de agosto de 2022, que “Ratifica as alterações
do Contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Saú-
de do Triângulo Mineiro - AMVAP Saúde, e dá outras pro-
vidências.” Nos termos do art. 211, II, da Resolução n. 99,
de 17 de dezembro de 2021- Regimento Interno, o presi-
dente declarou prejudicada a discussão do texto original
do projeto de lei n. 117/2022, em virtude da aprovação da
mensagem substitutiva.  Em votação o  projeto  de  lei  n.
118/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados por
quinze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes
de Legislação e Justiça, de Educação e Cultura, Direitos
Humanos e Igualdade Racial, dos Direitos das Mulheres;
b) projeto de lei  n.  118/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as necessá-
rias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou

esse na Proposição de Lei  n.  95,  de 23 de agosto  de
2022,  que “Dispõe sobre a instituição no calendário do
Município de Araguari da “Semana de Combate e Preven-
ção a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”,
dando  outras  providências”  (a  data  será  comemorada
anualmente na primeira semana do mês de agosto). Em
votação o projeto de decreto legislativo n. 57/2022, de au-
toria do Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
foram aprovados por quinze votos: a) pareceres da Co-
missão Permanente de Legislação e Justiça e da Comis-
são Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 57/2022
e o parecer da Comissão Permanente de Redação, efetu-
ando as necessárias correções quanto aos aspectos gra-
matical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado
pelo presidente da Câmara, foi convertido no Decreto Le-
gislativo n. 1.219, de 23 de agosto de 2022, que “Conce-
de o Título de Cidadã Honorária de Araguari a Excelen-
tíssima Senhora Nubiana Lopes de Oliveira Batista.” Em
votação o projeto de lei n. 123/2022, de autoria da Mesa
da Câmara, foram aprovados por quinze votos: a) parece-
res das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,
de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural,  de Finanças, Orça-
mento e Tomada de Contas, de Saúde e Assistência Soci-
al; b) projeto de lei n. 123/2022 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as necessá-
rias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou
esse na Proposição de Lei  n.  96,  de 23 de agosto  de
2022, que “Dispõe sobre o auxílio-saúde aos servidores
ativos, efetivos e em comissão da Câmara Municipal de
Araguari – MG, e dá outras providências.” No parecer da
Comissão Permanente de Redação ao supracitado proje-
to, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereado-
res  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos  e  Wellington
Resende  da  Silva/PL,  assinaram  em  substituição  aos
membros da Mesa da Câmara. Quando da discussão do
projeto de lei 125/2022 (altera Lei n. 6.187, de 30 de maio
de 2019- concessão de servidão não remunerada do sub-
solo à LD Celulose), foi concedida vista por seis dias ao
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, com base no
art. 46, II, “r”, da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de
2021- Regimento Interno da Câmara. IX- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DA  ATA  DA  SESSÃO  ANTERIOR-  Foram
aprovadas sem restrições, por quinze votos, as atas das
sessões ordinárias da Câmara, realizadas nos dias nove
e dezesseis de agosto de dois mil e vinte e dois. X- DIS-
CUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram
aprovados por quinze votos: a) requerimentos n.s 2.695,
2.696,  2.697,  2.698,  2.699,  2.700,  2.701,  2.702,  2.703,
2.704,  2.705,  2.706,  2.707,  2.708,  2.709,  2.710,  2.711,
2.712,  2.714,  2.715,  2.716,  2.718,  2.719,  2.720,  2.721,
2.722,  2.723,  2.724,  2.725,  2.726,  2.727,  2.728,  2.729,
2.730,  2.731,  2.732,  2.733,  2.734,  2.735,  2.736,  2.737,
2.738,  2.739,  2.740,  2.741,  2.742,  2.743,  2.744,  2.745,
2.746,  2.747,  2.748,  2.749,  2.750,  2.751,  2.752,  2.753,
2.754,  2.755,  2.756,  2.757,  2.758,  2.759,  2.760,  2.761,
2.762,  2.763,  2.764,  2.765,  2.766,  2.767,  2.768,  2.769,
2.770,  2.771,  2.772,  2.773,  2.774,  2.775,  2.776,  2.777,
2.778,  2.779,  2.780,  2.781,  2.782,  2.783,  2.784,  2.785,
2.786, 2.787, 2.788, 2.789, 2.790, 2.791, 2.795/2022; b)
moções  de  aplauso  n.s  152,  153,  154,  155,  156,
157/2022. Os requerimentos n.s 2.713 e 2.717/2022 fo-
ram retirados pelo vereador proponente. XI- ORDEM DO
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do
dia  da próxima sessão ordinária os projetos:  de lei  n.s
74/2022, 114/2022, 125/2022, 127/2022; de decreto legis-
lativo n.s 52/2022, 54/2022, 55/2022, 56/2022. XII- CHA-
MADA FINAL- Responderam a Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Perei-
ra/Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Ve-

readoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Li-
ma de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Ve-
readores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Du-
arte/Republicanos, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodri-
gues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
Wilian Marques Postigo/PL; ausente na sessão o Verea-
dor  Paulo  César  Pereira/DEM.  O  presidente  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a pre-
sença de todos, convocou os vereadores para a próxima
sessão ordinária da Câmara, a realizar-se às oito horas
do dia trinta de agosto do corrente ano; e, às doze horas
e cinquenta e cinco minutos, declarou encerrada a ses-
são. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Ge-
rais, em 23 de agosto de 2022. Ata aprovada sem restri-
ções, por dezesseis votos. Sala das sessões, em 30 de
agosto de 2022. Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos-presidente;Vereador  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL- primeiro-secretário. 
______________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, RE-
ALIZADA NO DIA TRINTA DE AGOSTO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS. A Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia trinta de
agosto de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas,
em sua sede própria, situada na Rua Coronel José Ferrei-
ra Alves, número 758, nesta cidade. O presidente da Câ-
mara, Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo araguarino, declarou aberta a sessão e solicitou ao
primeiro-secretário que fizesse a chamada, bem como a
leitura da ata da sessão anterior e das correspondências
recebidas. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC, a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB, e
os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos-  presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republica-
nos, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota-  vice-presidente,  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL- pri-
meiro-secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL. II-  LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERI-
OR- Foi lida a ata da sessão ordinária da Câmara, reali-
zada no dia vinte e três de agosto de dois mil e vinte e
dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBI-
DAS- Inicialmente, foi comunicado ao plenário: que o De-
creto Legislativo n. 1.219, de 23 de agosto de 2022, foi
publicado na edição n. 447 do Diário Oficial Eletrônico do
Legislativo Municipal; que a Mesa da Câmara, atendendo
solicitação formulada pela  Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC e pelos Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Sebastião  Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL e Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, comunicou ao
prefeito que os citados vereadores realizarão, nos termos
do art. 46 da Lei Orgânica do Município, inspeção na Se-
cretaria Municipal de Administração e na Superintendên-
cia de Água e Esgoto, para analisar a documentação e os
trabalhos  referentes  a  elaboração  de  novos  planos  de
cargos e salários. Ofícios enviados pelo prefeito do Muni-
cípio: a) n.s 2.081 e 2.139/2022, encaminhando os saldos
bancários referentes aos períodos de oito a doze, e de
dezesseis  a  dezenove  de  agosto  do  corrente;  b)  n.
2.158/2022,  encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação do projeto de lei n.  131/2022, que “Introduz
adequações nos anexos II e III da Lei n. 6.091, de 4 de
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outubro de 2018, que autoriza o Poder Executivo, através
da Secretaria Municipal de Saúde, adotar tabela diferenci-
ada, para efeito de complementação financeira, para re-
muneração de serviços assistenciais de saúde relativos
procedimentos médicos, exames laboratoriais, exames de
imagem  e  ordens  judiciais,  conforme  especificado  nos
anexos  desta  Lei,  dando  outras  providências”;  c)  n.
2.160/2022,  encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação do projeto de lei n. 132/2022, que “Autoriza o
Município de Araguari a celebrar convênio com a Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ara-
guari,  para repasse de recurso referente ao incremento
temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especiali-
zada  à  Saúde,  dando  outras  providências”;  d)  n.
2.193/2022,  encaminhando  e  solicitando  urgência  na
apreciação do projeto de lei n. 133/2022, que “Dispõe so-
bre o  remanejamento  das programações  orçamentárias
das emendas que menciona, as quais integram o anexo
XXIV – Emendas LOA-2022, da Lei n. 6.476, de 20 de de-
zembro de 2021, que “Estima a receita e fixa a despesa
do orçamento fiscal do Município de Araguari para o exer-
cício financeiro de 2022”; e) n. 1.150/2022, encaminhando
e solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n.
134/2022, que “Referenda o Protocolo de Intenções cele-
brado entre a Fundação Araguarina de Educação e Cultu-
ra – FAEC e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas  de  Minas  Gerais  –  SEBRAE/MG,  dando outras
providências”; f) n. 2.199/2022, encaminhando mensagem
corretiva ao art. 4º projeto de lei n. 128/2022, que “Autori-
za o Município de Araguari a fazer doação de bens imó-
veis que menciona ao Estado de Minas Gerais, dando ou-
tras  providências.”  Ofício  enviado  pelo  Vereador  Paulo
César Pereira/Democratas,  justificando sua ausência na
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia vinte e três
de agosto do corrente ano. Então, foi comunicado ao ple-
nário que a Mesa da Câmara, para os fins do disposto no
inciso X, do art. 44, da Resolução n. 99, de 17 de dezem-
bro de 2021 - Regimento Interno da Câmara, combinado
com o § 1º do art. 1º, da Lei n. 5.806, de 29 de setembro
de 2016, acatou a justificativa e deferiu o pedido, conside-
rando que o Vereador Paulo César Pereira/Democratas,
apresentou atestado firmado pela doutora Monique Chio-
vatto Montes Araújo (CRM-MG 58.619). IV- APRESENTA-
ÇÃO SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Verea-
dores a seguir  relacionados,  solicitaram ao prefeito por
meio dos requerimentos: 1) Marcus Vinícius Duarte/Repu-
blicanos, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n. 2.796/2022-
instalação de redutor de velocidade próximo ao número
587 da Avenida Santos Dumont (Bairro Jardim Regina); 2)
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Wellington Resen-
de da Silva/PL: n. 2.797/2022- recapeamento da Rua Sil-
vino  Brandão,  trecho a  partir  da Rua Jaime Orsi  até a
Avenida Minas Gerais; 3) Marcus Vinícius Duarte/Republi-
canos: n. 2.798/2022- realização do primeiro campeonato
de  fanfarras,  estimulando  os  componentes  dos  grupos
participantes  a  aprimorarem suas  habilidades;  4)  Paulo
César Pereira/DEM: a) n. 2.799/2022- informações sobre
o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Fa-
miliar - PAA e sobre o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, especificando as medidas adotadas para
priorizar a produção da agricultura familiar, sendo alimen-
tos saudáveis veneno, respeitando a natureza e oferecen-
do uma variedade de frutas, verduras, legumes e raízes;
b) n. 2.800/2022- celebração de parceria com a Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais  – EPAMIG,
para a aplicação de pesquisa na área agrícola, tanto de
culturas anuais como perenes  e  pecuária,  agroenergia,
aquicultura,  cafeicultura,  floricultura,  grandes  culturas,
olericultura, pesquisa em bovinos, processamento agroin-
dustrial, silvicultura e meio ambiente; a atuação envolve a
existência de campos experimentais e unidades regionais

da EPAMIG, contribuindo e otimizando vocações locais e
regionais; pedido extensivo ao Sindicato Rural de Aragua-
ri; c) n. 2.802/2022- abertura de vagas para iniciação de
modalidades paraolímpicas, objetivando promover a inclu-
são de pessoas com deficiência física e intelectual; d) n.
2.804/2022- realização de Feira de Objetos Antigos, Ra-
ros e Colecionáveis, possibilitando a venda, compra e tro-
ca além da exposição de objetos, como vinis, louças, câ-
meras analógicas, brinquedos, objetos de decoração, ce-
râmica, entre outros;  5) Paulo César Pereira/DEM, Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de An-
drade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Renato  de
Almeida/PSC: n. 2.801/2022- revitalização da Praça Pa-
dre Eduardo Jordi,  em frente ao Cemitério Bom Jesus,
com a instalação de academia ao ar livre, de parque in-
fantil e de lâmpadas de LED, estas também ao longo da
Avenida da Saudade e da Rua Florestina (Bairro Miran-
da); 6) Paulo César Pereira/DEM, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL: n. 2.803/2022- construção de espaço físico
(capela)  para  orações  póstumas  no  Cemitério  Pak,  na
Rua João Rodrigues da Cunha, Bairro Parques dos Ver-
des; 7) Paulo César Pereira/DEM, Denise Cristina Lima
de  Andrade/PL,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  n.
2.805/2022- que encaminhe a prestação de contas dos
eventos realizados em comemoração aos cento e trinta e
quatro anos de emancipação política de Araguari, especi-
ficando os valores gastos com a contratação de bandas e
segurança privada, locação de aparelhagem de som, con-
cessão para venda de alimentos e bebidas, montagem de
arquibancadas,  iluminação,  entre outros,  utilizados para
realização dos shows na porta do Palácio dos Ferroviá-
rios, no Parque dos Ferroviários - o Festival Triangulice, e
no desfile  cívico  realizado na Praça Getúlio  Vargas;  8)
Renato  de  Almeida/PSC:  n.  2.806/2022-  instalação  de
lâmpadas de LED em toda extensão da Avenida Belo Ho-
rizonte (Bairro Santiago); 9) Renato de Almeida/PSC, Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM:  n.
2.807/2022- que seja construída uma rotatória no entron-
camento  das  Ruas  Ponte  Terra,  Cascalho  Rico,  Jaime
Araújo e Avenida Marechal Rondon, de modo a organizar
o trânsito, que nos horários de pico tem trazido riscos e
lentidão no setor; 10) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wi-
lian Marques Postigo/PL: n. 2.808/2022- que a Superin-
tendência de Água e Esgoto - SAE mantenha o forneci-
mento de água, no período da tarde, no Bairro Indepen-
dência e na Avenida Minas Gerais (parte central); atual-
mente, o abastecimento estaria ocorrendo até às dez ho-
ras e trinta minutos, retornando após às dezoito; 11) Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota, Paulo César Pereira/DEM,
Wellington Resende da Silva/PL: n. 2.809/2022- instala-
ção de radares para controle de velocidade nas principais
avenidas e entradas da cidade,  inibindo a imprudência
dos motoristas; 12) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota: a) n.
2.810/2022- instalação de lixeiras na entrada da região da
Jacuba; b) n. 2.811/2022- execução do serviço de pintura
estratigráfica e instalação de placas indicativas de limite
de velocidade em toda extensão da Avenida Cornélia Ro-
drigues da Cunha (Bairro Santiago), com a instalação de
mais um redutor de velocidade na via, devido à alta velo-
cidade  de  carros  e  motos  no  setor;  c)  n.  2.813/2022-
construção de parque para lazer, entretenimento, sociali-
zação e prática de atividade física na área verde de pro-
priedade da Superintendência de Água e Esgoto - SAE,
localizada na Avenida Miguel Assad Debs (Bairro Santa
Terezinha), com parque infantil, pista de caminhada, ciclo-
via, academia ao ar livre, espaços livres para a prática da
atividade funcional,  ioga e patinação;  d) n.  2.814/2022-
extensão de rede elétrica nas vias do Condomínio Re-
creio das Araras; e) n. 2.815/2022- recapeamento asfálti-
co  da  Rua  Hildebrando  Rodrigues  Barbosa  (Bairro  de
Fátima); o asfalto estaria danificado devido ao intenso trá-

fego de veículos pesados; 13) Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota, Wellington Resende da Silva/PL: n. 2.812/2022- re-
capeamento asfáltico da Avenida Nicolau Dorázio (Bairro
dos Industriários) e da Avenida Batalhão Mauá; 14) Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
2.816/2022- execução do serviço de pintura estratigráfica
nas ruas do Distrito de Amanhece, incluindo as faixas de
pedestre; b) n. 2.817/2022- instalação de placas identifi-
cando o nome dos logradouros nos Distritos de Amanhe-
ce e de Piracaíba, bem como no Residencial Jardim Mila-
ni; c) n. 2.818/2022- que informe se o Município recebe
recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, também conhecido como Fundo da In-
fância e da Adolescência - FIA, sendo uma das diretrizes
da política de atendimento estabelecidas no art. 88 do Es-
tatuto  da  Criança  e  do  Adolescente;  d)  n.  2.819/2022-
construção de biombos de alvenaria nos banheiros públi-
cos da Praça Manoel Bonito, visando garantir a privacida-
de dos usuários; e) n. 2.821/2022- recapeamento da Rua
Lourdes Rodrigues da Cunha (Bairro Novo Horizonte); f)
n. 2.822/2022- que informe se os motoristas de ambulân-
cia têm curso de especialização para exercer a função; se
afirmativa  a resposta,  especificar  de quanto em quanto
tempo realizam a reciclagem; g) n. 2.823/2022- execução
do serviço de pintura estratigráfica na Avenida Vereador
Geraldo Teodoro e na Rua Júlio César de Sousa; 15) Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Wellington Re-
sende da Silva/PL: n. 2.820/2022- que interceda junto a
Polícia Militar, visando a implantação de nova escola mili-
tar em outra região da cidade, para atender a grande de-
manda; pedido extensivo ao Quinquagésimo Terceiro Ba-
talhão de Polícia Militar de Minas Gerais; 16) Sebastião
Joaquim Vieira/PSL: a) n. 2.825/2022- instalação de lâm-
padas de LED na Rua Doutor Marden Barbosa (Bairro Si-
bipiruna); b) n. 2.826/2022- que a entrega dos resultados
de exames na Policlínica, que estaria ocorrendo apenas à
tarde,  ocorra  também  no  período  da  manhã;  c)  n.
2.828/2022- regularização para a entrega das escrituras
da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB, referentes às casas localizadas no Bairro Paraí-
so;  reiterando  pedido  constante  do  requerimento  n.
363/2022; d) n. 2.830/2022- que estude a possibilidade de
realizar licitação para possibilitar  a utilização das áreas
verdes dos canteiros centrais da cidade, pelos vendedo-
res ambulantes do setor de alimentação; segundo o pro-
ponente, ficou estabelecido em audiência pública com re-
presentantes da Procuradoria do Município, das Secreta-
rias Municipais de Serviços Urbanos, de Meio Ambiente,
da Associação do Comércio de Alimentos de Araguari -
ASCOMARI e dos vendedores ambulantes,  que deverá
ser elaborada minuta de projeto de lei regulamentando o
comércio  itinerante;  17)  Sebastião  Joaquim Vieira/PSL,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: n. 2.827/2022- reali-
zação de ações com relação as famílias, principalmente
as mães com filhos, que ficam solicitando ajuda na porta
dos bancos, restaurantes e semáforos; que seja dada as-
sistência  a  estas  mulheres,  prestando  esclarecimentos
sobre seus direitos; 18) Waltemir Rodrigues Neves/Patrio-
ta: a) n. 2.831/2022- instalação de semáforo para pedes-
tres em todos os semáforos que não possuem o dispositi-
vo;  b)  n.  2.832/2022-  que sejam tomadas providencias
com relação a água barrenta que, a partir  do início da
obra de duplicação da Rua João Rodrigues da Cunha,
passou a chegar nas torneiras das residências do Bairro
Parque dos Verdes; c) n. 2.833/2022- que seja agilizada a
realização de cirurgias, principalmente de ablação cardía-
ca; d) n. 2.834/2022- que seja intensificada a fiscalização
sobre os profissionais que atuam na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA, pois seriam frequentes as reclama-
ções de diagnósticos errados, com risco de morte dos pa-
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cientes; informações sobre a demora na Secretaria Muni-
cipal  de Saúde para  autorizar  a  realização de procedi-
mentos, com as pessoas ficando até anos na fila de espe-
ra; e) n. 2.835/2022- instalação de placas de sinalização
de trânsito na Rua Luiz Antônio Correia da Silva, no povo-
ado do Porto dos Barreiros (sentido Distrito de Piracaíba),
visando  orientar  e  melhorar  o  trânsito  na  região;  f)  n.
2.836/2022- que a linha de ônibus que passa na região do
Porto Barreiro (sentido Distrito de Piracaíba) na sexta-fei-
ra,  passe  a  operar  também  na  segunda-feira;  g)  n.
2.838/2022- recapeamento da Rua Albino Carpanêda Fi-
lho (Bairro Milenium); 19) Waltemir Rodrigues Neves/Pa-
triota, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: n. 2.837/2022- re-
aproveitamento dos mata-burros não utilizados na zona
rural, para serem instalados em outros lugares; 20) Wel-
lington Resende da Silva/PL: a) n. 2.839/2022- que inter-
ceda junto ao  tenente-coronel  Vanderlan Alves Gomes,
comandante do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Po-
lícia Militar de Minas Gerais, visando a realização de ron-
das para garantir a segurança dos moradores do Lotea-
mento Residencial Jardim Botânico; b) n. 2.840/2022- ins-
talação de placa identificando o nome das ruas no Lotea-
mento Residencial Jardim Botânico; c) n. 2.841/2022- que
a Superintendência de Água e Esgoto - SAE efetue repa-
ros para conter o vazamento de água na Rua Humaitá
(Bairro Amorim); d) n. 2.842/2022- que informe a estrutura
na  área  da  saúde  destinada  a  atender  diagnóstico  e
acompanhamento de autistas, relacionando quantos são
atendidos, profissionais que atuam em Araguari e disponi-
bilizados em outros municípios; se existente fila de espera
para diagnóstico e acompanhamento, especificar a quan-
tidade; e) n. 2.843/2022-  que seja dispensada atenção
especial ao fluxo de atendimento aos pacientes oncológi-
cos,  especialmente  nos  primeiros  atendimentos,  devido
as condições emocionais que o diagnóstico traz, necessi-
tando de acolhimento e esclarecimentos sobre o acesso
ao tratamento; f) n. 2.844/2022- limpeza e manutenção no
ponto de ônibus do transporte coletivo e na Praça Horácio
de Lima (Bairro Maria Eugênia); instalação de academia
ao ar livre e de uma torneira com água; g) n. 2.845/2022-
recapeamento  das  Ruas  Antenor  Cândido  de  Oliveira,
Maria das Dores Peixoto Faria e Maria Fernandes de Li-
ma Santos, no Residencial Madrid; h) n. 2.846/2022- in-
formações sobre o transporte de pacientes para Uberlân-
dia,  discriminando o número de  vagas e horários;  i)  n.
2.847/2022- recapeamento na Rua Hermogênio Dorázio,
no Loteamento Jardim Interlagos; j) n. 2.848/2022- insta-
lação de lâmpadas de LED na Avenida Maria Abadia da
Costa (Bairros Brasília e Maria Eugênia); 21) Wilian Mar-
ques  Postigo/PL,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  n.
2.849/2022- construção de pista de caminhada no cantei-
ro  central  da  Avenida  Brasil;  22)  Wilian  Marques
Postigo/PL: a) n. 2.850/2022- construção de pista de ca-
minhada na Rua do Comércio, no Distrito de Amanhece;
b) n. 2.851/2022- instalação de lixeira de porte grande no
povoado de Ararapira; c) n. 2.852/2022- asfaltamento da
Rua dos Ipês (Bairro São Sebastião); 23) Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB: a) n.  2.853/2022- recapeamento da
Rua Jaime Orsi (Bairro Jardim Regina), trecho compreen-
dido entre as Ruas Marcílio Dias e Coronel Aurélio; b) n.
2.854/2022- instalação de radares por toda extensão da
Rua Padre Nicácio (Bairro Amorim); c) n. 2.855/2022- ins-
talação de duas lixeiras na entrada do Pirapitinga; reite-
rando pedido constante  dos  requerimentos  n.s 2.400 e
3.605/2021; d) n. 2.857/2022- que o agendamento de fisi-
oterapia seja efetuado em período integral, pois o fato de
ser somente na parte da manhã, estaria trazendo dificul-
dades para a população; e) n. 2.858/2022- compra de ele-
trodos e ventosas infantis para possibilitar a realização do
exame ECG infantil  (eletrocardiograma infantil),  realiza-
dos atualmente apenas em adultos, por falta de equipa-

mentos corretos; f) n. 2.859/2022- celebração de convê-
nio com clinicas de Araguari para realização de exames
de ecocardiograma e holter, atualmente feitos fora do Mu-
nicípio; g) n. 2.860/2022- fornecimento pelas unidades de
saúde, de protocolo numerado da apresentação de pedi-
do para tratamento fora do domicílio, realização de exa-
mes, etc., contendo nome, telefone, endereço e o proce-
dimento solicitado; 24) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB: n. 2.856/2022- plantio de árvores florais (ipês) e fru-
tíferas, de forma planejada e organizada, por toda exten-
são da Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo; 25)
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 2.862/2022-
cópia  dos  procedimentos  legais  de  contratação,  empe-
nhos e pagamentos do evento Triangulice,  terceira edi-
ção, bem como dos procedimentos que autorizam a publi-
cidade  de  várias  empresas  no  citado  evento;  b)  n.
2.863/2022- cópia dos procedimentos legais de contrata-
ção, empenhos e pagamentos das despesas dos eventos
em comemoração ao aniversário de Araguari, sendo des-
file, shows, entre outros; c) n. 2.864/2022-  que seja efetu-
ado o reflorestamento no entorno da ponte recentemente
construída na região da Florestina, área que foi desmata-
da durante a construção, deixando o local na mesma con-
dição anterior à obra; d) n. 2.865/2022- cópia dos procedi-
mentos legais, empenhos e pagamentos relacionados ao
Campeonato Sul-Americano de Vôlei masculino, realizado
de vinte e quatro a vinte e oito de agosto do corrente; e)
n. 2.866/2022- relação dos servidores que recebem fun-
ção gratificada na Administração Direta e Indireta, conten-
do a  motivação legal  do  pagamento,  a correspondente
publicação no Correio Oficial,  no período compreendido
entre janeiro de dois mil e vinte e um até a presente data;
f) n. 2.867/2022-  que encaminhe cópia dos documentos
da audiência pública (publicidade, lista de presença, deli-
berações, etc.) e das deliberações para a compensação
ambiental, citadas no ofício n. 1.899/PREF/2022, em res-
posta ao requerimento 2.343/2022, referentes ao acordo
firmado com a indústria Ebba, para perfuração de poço
em área pública, visando atender ao Parque das Águas;
que esclareça o motivo legal da exclusão da Superinten-
dência de Água e Esgoto - SAE do processo de conces-
são de uso de bens públicos; o proponente considerou a
resposta absurda e contraditória, pelo fato de a superin-
tendente da SAE orientar a expedição do questionamento
a secretaria competente, pois o pedido foi formulado ao
prefeito, que direcionou ao setor que entendeu ser res-
ponsável pela matéria; 26) Cláudio Coelho Pereira/Solida-
riedade, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: n. 2.868/2022-
instalação de câmeras de videomonitoramento, interliga-
das ao sistema Hélios da Policia Militar, na rotatória da
Avenida  Pércio  Perfeito,  objetivando  fiscalizar,  aplicar
multas e coibir o tráfego de caminhões, que é proibido no
sentido da Rua Elvira Cascão, porém, não sendo respei-
tada a sinalização; 27) Clayton Francisco Brazão/PSC: a)
n. 2.869/2022- patrolamento e execução de pintura para
demarcar um campo soçaite na área situada na lateral da
Rua José dos Reis de Andrade, no Loteamento Bela Suí-
ça III; b) n. 2.870/2022- instalação de lâmpadas de LED
no viaduto da Rua Otacílo Pinto de Oliveira (Bairro Novo
Horizonte), sentido VLI; c) n. 2.871/2022-  que a Unidade
Básica de Saúde da Família do Bairro Novo Horizonte es-
tenda o horário de atendimento até às vinte horas; d) n.
2.872/2022- doação de cesta básica para as famílias que
foram retiradas do aterro sanitário; e) n. 2.875/2022-  ins-
talação de cobertura no palco da Praça Getúlio Vargas; f)
n. 2.876/2022-  construção de casas populares com re-
cursos próprios do Município; g) n. 2.877/2022- instalação
de lâmpadas LED no viaduto Doutor Alfredo Pastori, que
interliga  os  Bairros  Novo  Horizonte  e  Amorim;  h)  n.
2.878/2022- não fechamento das unidades de saúde e da

Policlínica nos feriados; i) n. 2.879/2022-  realização de
olimpíadas em Araguari; j) n. 2.880/2022- que seja efetua-
do plano de saúde para cada servidor da Prefeitura Muni-
cipal, no valor de quinhentos reais; k) n. 2.881/2022- ins-
talação de redutor  de velocidade em frente ao  número
280 da Avenida Gilberto Antônio Barreto, no Loteamento
Bela Suíça II, e em frente ao número 180 da Avenida Rol-
dão Rodrigues da Costa, no Loteamento Portal dos Ipês
II; l) n. 2.882/2022- que a Superintendência de Água e Es-
goto - SAE efetue manutenção no encanamento do Cemi-
tério Park, que estaria entupido; m) n. 2.883/2022- reca-
peamento  da  Rua  Vereador  Adolfo  Duarte  (Bairros  de
Fátima/Industriários); n) n. 2.884/2022- valho Fernandes,
Solicitando que antes do período chuvoso seja contrata-
ção por meio de processo licitatório, de empresa para efe-
tuar a limpeza, antes do período de chuva, dos bueiros,
das calhas e troca de telhas quebradas nas repartições
públicas;  o)  n.  2.885/2022-  que o  projeto  mutirão  Cine
Cultura seja realizado nas comunidades de Campo Re-
dondo, Alto São João, e nos Distritos de Amanhece e de
Piracaíba; extensão de poste de energia elétrica até a a
entrada  da  comunidade  Campo  Redondo;  28)  Clayton
Francisco Brazão/PSC, Wellington Resende da Silva/PL:
n. 2.873/2022- instalação de redutor de velocidade entre
os números 457 a 500 da Rua Amazonas; 29) Clayton
Francisco Brazão/PSC, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Paulo César Pereira/DEM, Wellington Resende da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.874/2022- que
seja dada a denominação de Wanderlei Inácio - Mãe Pre-
ta, a Unidade Básica de Saúde de Família - UBSF do Lo-
teamento Bela Suíça; 30) Débora de Sousa Dau/PSC: n.
2.887/2022- que justifique o motivo da não utilização das
verbas destinadas ao Centro Educacional Municipal Ozó-
rio Vieira Carrijo e ao CAIC Doutor Arcino Santos Laurea-
no, no ano anterior, pelo deputado estadual Noraldino Jú-
nior, para a compra de equipamentos e mobiliários; 31)
Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de An-
drade/PL:  n.  2.888/2022-  reforma da Praça do Rosário
(bancos quebrados, instalação de lixeiras maiores, refor-
ma do parquinho infantil, poda das árvores, melhoria na
iluminação e colocação da grade de proteção na caixa de
passagem de fiação elétrica), da Praça Dom Almir Mar-
ques Ferreira (calçamento e rampas de acessibilidade de-
teriorados,  instalação de lixeiras grandes,  melhoria nos
mobiliários urbanos), da Praça da Matriz (instalação de li-
xeiras grandes, grade de proteção na caixa de passagem
de fiação elétrica,  banco quebrado,  troca  de  lâmpadas
queimadas, calçada quebrada em dois lugares); 32) Deni-
se  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/PSB, Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos,  Paulo César Pereira/
DEM: n.  2.889/2022- que informe se já foram definidas
medidas  sanitárias  de  prevenção  e  controle  da  varíola
dos macacos; dados da Secretaria de Estado da Saúde
de Minas Gerais informaram o registro de duzentos e cin-
quenta  casos  confirmados,  com  dezessete  notificações
positivas em Uberlândia; que seja adotado um protocolo
preventivo,  com orientações sobre identificação,  atendi-
mento,  diagnóstico  e  monitoramento,  garantindo  maior
segurança sanitária à comunidade; 33) Denise Cristina Li-
ma de Andrade/PL: a) n. 2.891/2022- que seja realizado
debate  sobre  eventuais  protocolos  sanitários  a  serem
adotados pelas escolas em relação à varíola dos maca-
cos, visando reforçar as medidas de prevenção, orientan-
do a comunidade sobre contaminação, cuidados e trata-
mento; b) n. 2.892/2022- atualização da transparência pú-
blica no site da Prefeitura sobre os conselhos municipais,
com publicação dos atos legais de todos eles, não ape-
nas  daqueles  relacionados  à  educação e  à  assistência
social; c) n. 2.893/2022- que seja efetuada a suplementa-
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ção orçamentária e o respectivo auxílio financeiro para
que a Superintendência de Água e Esgoto - SAE possa
adquirir  novo  reservatório,  orçado  em  dois  milhões  e
quinhentos mil reais; segundo informações da autarquia,
somente após realizar esse investimento será possível
interditar  e  reparar  o  reservatório existente  na bateria
CHANCIA,  que  encontra-se  rachado,  apresentando
constantes vazamentos;  d) n.  2.894/2022- implantação
de programa educacional contínuo para orientar as co-
munidades rurais quanto à gestão adequada dos resí-
duos  sólidos,  para  a  preservação  dos  solos  e  das
águas; segundo a proponente,  em resposta ao pedido
de instalação de pontos para coleta de lixo nas comuni-
dades rurais, foi informada de que seriam instaladas de-
zoito lixeiras coletivas em pontos estratégicos, facilitan-
do o acesso da população e o descarte adequado do li-
xo; 34) Eunice Maria Mendes/PSB, Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: n.
2.895/2022- encaminhando para análise, anteprojeto de
lei instituindo a elaboração de dados estatísticos sobre
a violação de direitos contra a criança e ao adolescente;
35) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 2.897/2022- reca-
peamento das Ruas Nagib Farah Khedi (Bairro dos In-
dustriários), José Tiradentes de Lima, Padre Feijó e Fer-
dinando Lobo (Bairro Jardim Regina); b) n. 2.898/2022-
instalação  de  redutores  de  velocidade  e/ou  travessia
elevada em ambos os lados da Avenida Batalhão Mauá,
em frente  ao  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  -
CMEI  Eloísa  Marques  Nunes  e  a  Unidade  Básica  de
Saúde da Família do Bairro Gutierrez; c) n. 2.899/2022-
realização de processo licitatório para aquisição de cra-
chás para os servidores da Prefeitura Municipal, possi-
bilitando  que  sejam  identificados  pelos  munícipes  ao
adentrarem nos espaços públicos, também possibilitan-
do o controle do acesso de pessoas aos prédios públi-
cos; d) n. 2.900/2022- que seja realizado estudo visan-
do melhorar a segurança dos moradores ao entrar e sair
com veículos das garagens na Avenida Nicolau Dorázio,
entroncamento com a Avenida Vereador João Veloso de
Araújo, pois os veículos trafegam em alta velocidade no
setor  e  não  respeitam  o  sinal  de  “pare”;  e)  n.
2.901/2022-  execução do serviço de pintura estratigráfi-
ca “faixa de pedestre” em ambos os lados da Avenida
Batalhão Mauá, em frente Centro Municipal de Educa-
ção Infantil - CMEI e a Unidade Básica de Saúde da Fa-
mília do Bairro Gutierrez; f) n. 2.902/2022-  encaminhan-
do para análise, anteprojeto de lei determinando a afixa-
ção nos  estabelecimentos de  ensino  públicos  e  priva-
dos, de cartaz informando os contatos com o Conselho
Tutelar; g) n. 2.903/2022-  encaminhando para análise,
anteprojeto de lei dispondo sobre a isenção na taxa de
inscrição de concursos aos inscritos no Cadastro Único
para programas sociais do governo federal; 36) Giullia-
no Sousa Rodrigues/PSB, Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria
Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM: n. 2.905/2022-
celebração de parceria com a Secretaria de Saúde de
Minas Gerais, possibilitando a vinda da Unidade Móvel
de Mamografia para realizar, na cidade e nos distritos,
mamografia nas mulheres de faixa etária dos quarenta
aos sessenta e nove anos; 37) Giulliano Sousa Rodri -
gues/PSB,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL: n. 2.906/2022- revitaliza-
ção da Praça Juca Domingos (Bairro dos Industriários),
com reforma do parque infantil, da quadra de esporte da
iluminação;  38)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.
2.907/2022- reforma geral da Praça Valquíria Carvalho
Araújo (Bairro Milenium), com a instalação de parque in-
fantil e de academia ao ar livre; b) n. 2.908/2022- insta-
lação de lixeira na entrada das comunidades Porto Bar-

reiro  (sentido  Distrito  de  Amanhece  e  sentido  Caldas
Novas)  e  Contenda;  c)  n.  2.909/2022-   que  informe
quantas pessoas atuam no atendimento ao público na
Superintendência de Água e Esgoto, e o horário de tra-
balho; d) n. 2.910/2022- realização de limpeza do bol-
são localizado no Portal de Fátima, ao lado da Avenida
Brasil, que estaria tomado por lixo e mato, reduzindo a
capacidade de retenção de água; 39) Leonardo Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos: n. 2.911/2022-  reca-
peamento da Rua dos Rouxinóis, trecho entre as Ruas
Argentina e Caiapó (Bairro dos Bosques).  O Vereador
Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade solicitou o
envio  de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.
2.824/2022) à família de Sebastião Domingos da Costa.
Os  Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  Leonardo  Rodrigues  da
Silva  Neto/Republicanos,  apresentaram  a  moção  de
aplauso n. 158/2022, ao Conselho de Pastores de Ara-
guari-MG - CONPAR, pela realização da “Marcha para
Jesus 2022.” Os Vereadores Marcus Vinícius Duarte/Re-
publicanos, Eunice Maria Mendes/PSB e Wellington Re-
sende da Silva/PL, apresentaram a moção de aplauso
n.  159/2022,  ao  secretário  municipal  de  Planejamento
Habitação e Orçamento, Dickson dos Santos Gomes, ao
seu antecessor Wesley Marcos Lucas de Mendonça, ao
prefeito  Renato  Carvalho  Fernandes  e  a  vice-prefeita
Maria Cecília de Araújo, pela entrega das certidões de
posse residencial do Conjunto Alvorada, em atendimen-
to ao requerimento n. 1.022/2021, de autoria do primeiro
vereador  citado;  cumprimentos  extensivos aos  demais
servidores que participaram do processo. Os Vereado-
res Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Paulo
César  Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e
Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram a moção de
aplauso n. 160/2022, ao secretário municipal de Educa-
ção,  Gilmar  Gonçalves  Chaves,  pela  organização  do
desfile em comemoração ao aniversário de Araguari. Os
Vereadores  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Ana  Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Eunice Maria Mendes/PSB, Pau-
lo César Pereira/DEM, apresentaram a moção de aplau-
so  n.  161/2022,  ao  secretário  municipal  de  Esporte  e
Paradesporto,  Wesley  Marcos  Lucas  de  Mendonça,  e
equipe, pela realização do campeonato Sul-Americano
de  Vôlei  Masculino  Sub-19,  no  Ginásio  Poliesportivo
General Mário Brum Negreiros. Os Vereadores Sebasti-
ão  Joaquim  Vieira/PSL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,
Paulo  César  Pereira/DEM, Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota, por meio do requerimento n. 2.829/2022, solici-
taram a realização de audiência pública no dia dois de
setembro do corrente, às dezoito horas, para discussão
sobre o pagamento do Previne Brasil, por desempenho
da Atenção Primária à Saúde (APS), permitindo o finan-
ciamento de ações estratégicas para o alcance de me-
lhores resultados em saúde. A Vereadora Ana Lúcia Ro-
drigues Prado/PSB apresentou a moção de aplauso n.
162/2022, a empresa Limpebrás Engenharia Ambiental,
pelos serviços prestados. As Vereadoras Ana Lúcia Ro-
drigues  Prado/PSB  e  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL solicitaram o  envio  de  ofício  de  pêsames
(requerimento n.  2.861/2022) à família  do jovem Ageu
Pereira Bastos. A Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC
apresentou as seguintes proposições: a)  requerimento
n.  2.886/2022,  solicitando  aos  candidatos  a  deputado
estadual e federal que realizam campanha no Município,
que durante o período de campanha eleitoral e nas co-
memorações do resultado, sejam cumpridos os disposi-
tivos da Lei Municipal n. 4.376, de 11 de dezembro de
2007  -  Política  Permanente  de  Disciplina,  Controle  e
Fiscalização da Poluição Acústica ou Sonora, que proí-
bem a soltura de fogos de artifícios no município; b) mo-
ção  de  aplauso  n.  163/2022,  à  ONG  SOS Animais  e

Plantas, por ter movido ação solicitando a proibição de
rodeios no Estado de Minas Gerais; c) moção de aplau-
so n. 164/2022, ao juiz Michel Curi e Silva, da Primeira
Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizon-
te, por proibir a prática de rodeios no Estado de Minas
Gerais, sendo peça fundamental para mais uma vitória
em  prol  da  causa  animal;  e)  moção  de  aplauso  n.
166/2022, à ONG Ajuda- Aliança Juizforana, pela defesa
dos animais, bem como para todos os colaboradores do
Castra Móvel, pelos relevantes serviços prestados, tota-
lizando duas mil novecentas e quarenta e sete castra-
ções em Araguari; f) moção de aplauso n. 168/2022, ao
doutor Guilherme Marques Merola, pelos relevantes ser-
viços  prestados  como  veterinário  no  Canil  Municipal,
sendo fundamental para a mudança de realidade no lo-
cal; g) moção de aplauso n. 169/2022, ao doutor Marce-
lo Pereira da Silva, veterinário responsável pelo Curral
Municipal, pelos excelentes serviços prestados aos ani-
mais  de  grande  porte  apreendidos  no  local,  atuando
com responsabilidade, caridade e extrema dedicação; h)
moção de aplauso n. 170/2022, a Osmar Ribeiro Júnior,
diretor  do  Canil  Municipal,  pelos  excelentes  serviços
prestados e dedicação aos animais. A Vereadora Débo-
ra de Sousa Dau/PSC e o Vereador Leonardo Rodrigues
da  Silva  Neto/Republicanos  apresentaram  as  moções
de aplauso: a) n. 165/2022, ao doutor Jefté Bernardes,
veterinário e proprietário da Clínica Dr. Jef, pelo exce-
lente atendimento aos animais do Município, com a rea-
lização de castrações, vacinações, consultas e cirurgi-
as; b) n. 167/2022, ao secretário municipal de Agricultu-
ra,  Danilo Franco Gonçalves,  pela excelente gestão e
pelo cuidado com os animais de grande porte. As Verea-
doras Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB, Débora de Sousa Dau/PSC, Eu-
nice Maria Mendes/PSB e os Vereadores Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB  e  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, apresentaram a moção de aplauso
n. 171/2022, aos organizadores Pablo Pergentino Pro-
cópio Vieira, André Salomão e Marco Paulo Henriques,
pela  realização  do  brilhante  Triangulice  Festival  de
Música. A Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/
PL, os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos e Paulo César Pereira/DEM, solicitaram à
Mesa da Câmara (requerimento n. 2.890/2022), que por
meio da Escola do Legislativo Virgínia Alcântara, sejam
realizados eventos para debater a participação da mu-
lher nos espaços de poder e promover ações de forma-
ção cidadã, ampliando o conhecimento sobre a impor-
tância da participação feminina na política e a necessi-
dade de lutar contra a violência de gênero no contexto
político, contemplando toda a comunidade, atingindo jo-
vens estudantes, assessoras parlamentares, líderes co-
munitárias,  donas de casa, profissionais em geral,  co-
municadoras, agentes culturais, entre outras. As Verea-
doras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB e Eunice Maria
Mendes/PSB solicitaram ao reitor do Instituto Master de
Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC, José Júlio
Lafayete (requerimento n. 2.896/2022), a ampliação da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Araguari, em
cinquenta por cento da área, por ser a única que atende
urgência e emergência via Sistema Único de  Saúde -
SUS,  e  muitos  pacientes  ficam esperando horas  para
atendimento, ou aguardando mais de vinte e quatro ho-
ras a liberação do SUS Fácil para transferência de inter-
nação/cirurgia em hospital; a medida iria melhorar a es-
trutura de atendimento à população e às condições de
trabalho dos profissionais. Os Vereadores Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB, Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice
Maria Mendes/PSB, Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos, Paulo César Pereira/DEM e Wilian Marques Posti-
go/PL, solicitaram ao diretor clínico da Unidade de Pron-
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to Atendimento (requerimento n. 2.904/2022), que enca-
minhe e preste informações sobre a escala de horários
dos médicos (especialidades) lotados na unidade. Os Ve-
readores Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade e
Sebastião Joaquim Vieira/PSL solicitaram o envio de ofí-
cio de pêsames (requerimento n. 2.912/2022) à família de
Rosilda  Rodrigues  Corrêa.  A  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB  apresentou  a  moção  de  aplauso  n.
172/2022, ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, exten-
sivo ao secretário Gilmar Gonçalves Chaves e servidores
da Secretaria Municipal de Educação e demais secretari-
as, pela realização do desfile cívico-militar em comemora-
ção aos cento e trinta e quatro anos de Araguari. A Verea-
dora Eunice Maria Mendes/PSB e o Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB apresentaram a moção de aplauso
n. 173/2022, ao presidente da Fundação Municipal de Es-
portes e Paradesporto - FAMEP, Wesley Marcos Lucas de
Mendonça, e equipe, pela realização do campeonato Sul-
Americano Masculino de Vôlei Sub-19, no Ginásio Polies-
portivo  General  Mário  Brum  Negreiros.  Os  Vereadores
Giulliano Sousa  Rodrigues/PSB,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos e
Paulo  César  Pereira/DEM,  apresentaram  a  moção  de
aplauso n.  174/2022,  ao  prefeito Renato Carvalho Fer-
nandes e aos demais envolvidos na realização das festivi-
dades do aniversário de Araguari. Os Vereadores Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Eunice Maria
Mendes/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM  e  Wilian  Mar-
ques  Postigo/PL,  apresentaram as  moções  de  aplauso
n.s 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
192, 194, 195 e 196/2022, respectivamente ao secretário
municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana-
Joaquim Fernandes Soares, ao prefeito Renato Carvalho
Fernandes,  a  vice-prefeita  Maria  Cecília  de  Araújo,  ao
procurador  Leonardo Furtado Borelli,  e  aos  secretários
municipais  de Meio  Ambiente-  Guilherme Henrique dos
Santos Santana, de Esportes- Wesley Marcos Lucas de
Mendonça,  de  Planejamento-  Dickson  dos  Santos  Go-
mes, de Educação- Gilmar Gonçalves Chaves, de Desen-
volvimento-  Karla  Carvalho  Fernandes,  de  Agricultura-
Danilo Franco, de Administração- Marcus Vinícius de Li-
ma Rodrigues, de Fazenda- Thiago Rafael Dias de Faria,
de  Gabinete-  Levi  de  Almeida Siqueira,  do  Trabalho  e
Ação Social- Paulo Apóstolo da Silva, e de Políticas So-
bre Drogas, Carlos Eduardo Freire, pelos relevantes ser-
viços prestados ao Município.  Os Vereadores Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Eunice  Maria
Mendes/PSB e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram
a moção de aplauso n. 179/2022, a controladora Dayane
Melo Alves, pelos relevantes serviços prestados ao Muni-
cípio.  Os  Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Pereira/DEM e
Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram as moções de
aplauso n.s 180, 182, 190, 191 e 193/2022, respectiva-
mente ao presidente da Fundação Araguarina de Educa-
ção e Cultura- Diogo Machado Cunha e Sousa, ao secre-
tário municipal de Obras- Luiz Felipe de Miranda, a supe-
rintendente da SAE- Cláudia Eliane Barbosa de Melo, e
aos  secretários  municipais  de  Governo-  José  Donizete
Luciano, e de Saúde- Soraya Ribeiro de Moura, pelos re-
levantes serviços prestados ao Município. Os Vereadores
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB
e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram a moção de
aplauso n. 189/2022, ao secretário municipal de Serviços
Urbanos, Antônio Cafrune Filho, pelos relevantes serviços
prestados ao Município.  A Vereadora Débora de Sousa
Dau/PSC apresentou a moção de aplauso n. 197/2022, a
secretária do prefeito, Flávia Ribeiro de Sousa, pelos ex-
celentes serviços prestados com responsabilidade, profis-

sionalismo,  comprometimento  e  respeito.  A  Vereadora
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  o  Vereador  Clayton
Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC,  Eunice Maria Mendes/PSB,  e os Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebas-
tião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patri-
ota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL, apresentaram o requerimento n. 2.913/2022,
com aprovação tácita por conter número regimental  de
assinaturas,  solicitando a dispensa dos interstícios regi-
mentais  para  discussão e  votação do projeto  de  lei  n.
128/2022. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereado-
ras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende da Silva/
PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o requeri-
mento n. 2.914/2022, com aprovação tácita por conter nú-
mero  regimental  de  assinaturas,  solicitando a  dispensa
dos interstícios regimentais para discussão e votação do
projeto  de  lei  n.  124/2022.  A Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB  apresentou  os  projetos  de  lei:  a)  n.
135/2022, que “Modifica a denominação da Rua “A”, no
Loteamento Cidade Jardim, para Rua Valdivino Lázaro de
Morais”; b) n. 136/2022, que “Modifica a denominação da
Travessa Vinte e Nove, para Rua Maria de Fátima Pereira
Cardoso.” V- LEITURA DE PARECERES- Os presidentes
das comissões permanentes a seguir relacionadas enca-
minharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos em
tramitação, conforme disposto no art. 90 do Regimento In-
terno. A Comissão Permanente de Legislação e Justiça
emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei: a) n.
124/2022 (política municipal de fármacos e medicamentos
à base de Cannabis)- com voto contrário ao parecer do
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; b) n. 128/2022
(doação de bens imóveis ao Estado de Minas Gerais- Co-
légio Tiradentes da Polícia Militar Rainha da Paz) e men-
sagem corretiva enviada por meio do ofício n. 2.199/2022.
As Comissões Permanentes de Serviços Públicos, Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural, e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
emitiram pareceres pela aprovação dos projetos de lei n.
124/2022 e n. 128/2022- com a mensagem corretiva.  A
Comissão Permanente de Educação e Cultura emitiu pa-
recer pela aprovação do projeto de lei n. 128/2022 e da
mensagem corretiva. A Comissão Permanente de Espor-
te, Lazer e Turismo emitiu parecer pela aprovação do pro-
jeto de lei  n.  126/2022 (dá a denominação de Fabiano
Henrique Santos ao espaço público destinado a prática
de artes marciais). A Comissão Permanente de Saúde e
Assistência  Social  emitiu  pareceres  pela  aprovação  do
projeto de lei  n.  124/2022. A Comissão Permanente de
Meio Ambiente emitiu parecer pela aprovação do projeto
de lei  n.  128/2022 e mensagem corretiva.  VI-  ORADO-
RES INSCRITOS- Primeiramente fez uso da tribuna livre,
o presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cul-
tura – FAEC, Diogo Machado Cunha e Sousa, atendendo
convite  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
2.789/2022, de autoria do Vereador Giulliano Sousa Ro-
drigues/PSB, para esclarecimentos sobre os projetos que
serão realizados no Parque de Exposição Ministro Ron-
don Pacheco e no Palácio dos Ferroviários. Segundo o
presidente da FAEC, o projeto do arquiteto Lucas Martins,
que será executado no complexo da antiga ferrovia, conta
com o auxílio do Comitê Gestor do Parque dos Ferroviá-
rios e da Divisão do Patrimônio Histórico, levando para o

complexo as secretarias e demais órgãos municipais. Co-
mentou que parte da adaptação dos pavilhões visa aten-
der as demandas para relocação dos órgãos administrati-
vos, além de preservar e restaurar o patrimônio material e
valorizar os aspectos culturais e históricos que pertencem
à memória do local. Também esclareceu que o tamanho
total do empreendimento seria de cento e vinte mil metros
quadrados, tendo por objetivo o plano de intervenção de
uso e adaptação do complexo,  qualificar  o  Parque dos
Ferroviários de forma a atender a população, no que tan-
ge ao lazer, entretenimento, esporte, e a preservação cul-
tural e histórica dos espaços. Disse que, juntamente ao
Parque da Estrada de Ferro Goiás, haverá o Parque Line-
ar Caminho dos Trilhos, com o restauro da linha férrea re-
manescente dentro do perímetro urbano. Explicou que em
dois mil e vinte e um, foi aprovada lei estabelecendo o pe-
rímetro do parque, detalhando as diretrizes sobre o tom-
bamento e restauro de áreas patrimoniais. Afirmou que o
projeto restaura não somente o patrimônio material, mas
também a memória e identidade do parque. Discorreu so-
bre o diagnóstico completo de uso e ocupação do solo.
Dentre os inúmeros empreendimentos de reabilitação do
complexo, o presidente ressaltou o anfiteatro, teatro, res-
taurante,  centro  de  convenções  e  estacionamento,  que
serão executados através de Projeto de Manifestação de
Interesse -  PMI.  O Vereador Giulliano de Sousa Rodri-
gues/PSB parabenizou o presidente da FAEC pelo projeto
apresentado e perguntou qual seria o valor total da obra.
Concluindo, o presidente da FAEC informou que deverá
ser de, aproximadamente, oito milhões de reais. Encon-
travam-se inscritos como oradores, os Vereadores Mar-
cus Vinícius Duarte/Republicanos,  Paulo César Pereira/
DEM, Renato de Almeida/PSC,  Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/
PL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho Pe-
reira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republica-
nos. Fizeram uso da tribuna os vereadores a seguir relaci-
onados, os demais dispensaram. O Vereador Marcus Vi-
nícius  Duarte/Republicanos  parabenizou  Araguari  pelos
cento e trinta e quatro anos; apresentou agradecimentos
ao deputado federal Lafayette Luiz Dorgal Andrada pelas
emendas destinadas ao Município. O Vereador Renato de
Almeida/PSC formulou convite para a inauguração do co-
mitê central do candidato a deputado estadual Raul Be-
lém. O Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade, destacou a importância de respeitar os trâmites bu-
rocráticos entre os Poderes Executivo e Legislativo. O Ve-
reador Sebastião Joaquim Vieira/PSL explanou sobre as
visitas realizadas a órgãos públicos da cidade, juntamente
com o deputado federal Lafayette Luiz Doorgal Andrada,
como ao Hospital Universitário Sagrada Família, em fase
de construção para atendimento ao público. Em aparte, a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB ressaltou a impor-
tância do hospital para o estágio de profissionais da área
da  saúde.  O  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
também parabenizou o deputado Lafayette Luiz Doorgal
Andrada pelo investimento em Araguari. Os Vereadores
Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos  e  Waltemir  Rodrigues  Neves/
Patriota parabenizaram o deputado federal Lafayette Luiz
Doorgal Andrada e o deputado estadual José Júlio Gui-
marães Lima pela destinação de emendas beneficiando
Araguari. O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidarieda-
de manifestou satisfação com o trabalho de sua assesso-
ria; prosseguindo, denunciou que bairros de periferia da
cidade não estariam tendo água potável, chegando às re-
sidências água com barro e completamente imprópria pa-
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ra  o  consumo.  Também discorreu  sobre  o  decreto  do
prefeito Renato Carvalho Fernandes, determinando o fe-
chamento,  na segunda-feira,  das unidades básicas de
saúde, dos centros educacionais municipais e dos cen-
tros municipais de educação infantil, em virtude do ani-
versário da cidade. O Vereador Clayton Francisco Bra-
zão/PSC explanou sobre temas, como: campeonato in-
terbase de futebol, com a premiação ocorrendo no fim
de semana; projeto “Lázaro Henrique”, programado para
ser desenvolvido no Centro Educacional Municipal Papa
João XXIII,  no Bairro Novo Horizonte, contemplando o
clube de mães, aulas de violão, karatê e artesanato pa-
ra a comunidade; e sobre a reforma do Ginásio de Es-
portes Alarico Assumpção que irá beneficiar grande par-
te da população do Bairro Novo Horizonte, sentindo-se
realizado com o projeto. Em aparte, o Vereador Sebasti-
ão Alves Ribeiro Junior/Solidariedade destacou ser ne-
cessária a união dos dois em prol dos projetos destina-
dos ao Bairro Novo Horizonte, por morarem no local. A
Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC falou sobre seu
posicionamento em não apoiar deputados indicados por
outros colegas vereadores, por ter autonomia e liberda-
de de apoiar quem quiser; e ressaltou a importância do
respeito entre os edis. A Vereadora Denise Cristina Lima
de Andrade-PL discorreu sobre as disputas políticas in-
ternas na Câmara Municipal de Araguari, afirmando ser
necessária uma maior empatia e cumplicidade entre os
vereadores.  O Vereador  Leonardo Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos foi enfático ao dizer que não aceita
ser ameaçado ou desrespeitado dentro do Poder Legis-
lativo, sendo necessário manter o respeito entre os co-
legas edis; por fim, discorreu sobre a revitalização que
ocorreu na Praça Manoel Bonito, trazendo várias benfei-
torias para a comunidade. VII-  SEGUNDA CHAMADA-
Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli-
dariedade, Clayton Francisco Brazão/ PSC, as Vereado-
ras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereado-
res  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodri-
gues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato de
Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebasti-
ão  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joa-
quim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL.  VIII-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  PROJE-
TOS EM PAUTA- Encontravam-se na pauta desta ses-
são ordinária os projetos a seguir relacionados; antece-
dendo cada votação, foi anunciada a discussão da ma-
téria. Em votação o projeto de lei n. 74/2022, de autoria
do  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  foram
aprovados  por  dezesseis votos:  a)  pareceres das Co-
missões Permanentes de Legislação e Justiça, de Servi-
ços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural; b) projeto de lei n. 74/2022
e o parecer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos as-
pectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto
final  no parecer e transformou esse na Proposição de
Lei n. 97, de 30 de agosto de 2022, que “Modifica a de-
nominação da Rua “C”, localizada no Loteamento Resi-
dencial Cidade Jardim, Bairro Palmeiras do Império, pa-
ra  Rua Marli  Vieira  Lázaro.”  No parecer  da  Comissão
Permanente de Redação ao supracitado projeto, a Vere-
adora Débora de Sousa Dau/PSC assinou em substitui-
ção ao Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota (propo-
nente). Em votação o projeto de lei n. 114/2022, de au-
toria do Executivo, foram aprovados por dezesseis vo-
tos:  a) pareceres das Comissões Permanentes de Le-
gislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-

dústria,  Comércio,  Habitação, Política Urbana e Rural,
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Segu-
rança Pública e Defesa do Consumidor; b) projeto de lei
n.  114/2022 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação  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. 98, de 30 de agosto de 2022, que
“Modifica  a  redação  do  inciso  V  do  art.  1º  da  Lei  n.
6.542, de 2 de maio de 2022, que dispõe sobre a cria-
ção de cargos públicos de provimento efetivo de Advo-
gados,  Contadores,  Técnicos  em  Contabilidade  e  de
Operador de Atendimento do PROCON, altera o venci-
mento-base do cargo de Contador, dando outras provi-
dências.”  Em votação o projeto de lei  n.  125/2022, de
autoria  do  Executivo,  foram  aprovados  por  dezesseis
votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Le-
gislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria,  Comércio,  Habitação, Política Urbana e Rural,
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Meio
Ambiente; b) projeto de lei n. 125/2022 e o parecer da
Comissão Permanente  de  Redação que,  após  efetuar
as necessárias correções quanto aos aspectos gramati-
cal e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer
e transformou esse na Proposição de Lei n. 99, de 30
de agosto de 2022, que “Promove alterações na Lei n.
6.187,  de  30  de  maio  de  2019,  autorizando  o  Poder
Executivo a conceder servidão remunerada de trechos
das Estradas Municipais 290 e 393, incluídas as mar-
gens das mencionadas rodovias, à LD CELULOSE S.A.,
para os fins que menciona, e dá outras providências.”
Quando da discussão do projeto de lei n. 127/2022 (Dia
do DeMolay), foi concedida vista por seus dias ao Vere-
ador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, com base no art.
46, II,  “r”,  da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de
2021- Regimento Interno da Câmara. Os projetos de de-
creto legislativo n. 52/2022 (de autoria da Vereadora Eu-
nice Maria Mendes/PSB), n. 54/2022 (de autoria do Ve-
reador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB), n. 55/2022 (de
autoria do Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC) e n.
56/2022 (de autoria do Vereador Wellington Resende da
Silva/PL), foram aprovados por dezesseis votos, assim
como correspondentes pareceres da Comissão Perma-
nente de Legislação e Justiça, da Comissão Especial e
da Comissão Permanente de Redação, sendo que refe-
ridos projetos, promulgados pelo presidente da Câmara,
foram convertidos respectivamente nos Decretos Legis-
lativos: a) n. 1.220, de 30 de agosto de 2022, que “Con-
cede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor Marcus Vinícius de Oliveira Silva”; b) n. 1.221,
de 30 de agosto de 2022, que “Concede o Diploma de
Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Abdias Edu-
ardo Pontes”; c) n. 1.222, de 30 de agosto de 2022, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssi-
ma Senhora Neusa Calixto Oliveira”; d) n. 1.223, de 30
de agosto de 2022, que “Concede o Diploma de Honra
ao  Mérito  ao  Excelentíssimo  Senhor  Ozenir  Alves  de
Oliveira.”  Em votação o projeto de lei n. 124/2022, de
autoria  do  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, foram aprovados por dezesseis vo-
tos:  a) pareceres das Comissões Permanentes de Le-
gislação e Justiça, de Serviços Públicos, Obras, Agroin-
dústria,  Comércio,  Habitação, Política Urbana e Rural,
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Saú-
de e Assistência Social; b) projeto de lei n. 124/2022 e o
parecer  da  Comissão  Permanente  de  Redação  que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos as-
pectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto
final  no parecer e transformou esse na Proposição de
Lei n. 100, de 30 de agosto de 2022, que “Dispõe sobre
a implementação  da  política  municipal  de  fármacos  e

medicamentos à base de “CANNABIS”, com fins medici-
nais, com distribuição gratuita, de fármacos ou medica-
mentos que contenham derivados da Canabidiol (CBD)
e/ou Tetrahidrocanabinol (THC), ou demais óleos assim
derivados, nas unidades de saúde municipais  e priva-
das, ou conveniada com o Sistema Único de Saúde, no
âmbito do Município de Araguari/MG, e dá outras provi-
dências.” No parecer da Comissão Permanente de Re-
dação ao supracitado projeto,  a Vereadora Débora de
Sousa Dau assinou em substituição ao Vereador Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  (propo-
nente).  Quando  da  discussão  do  projeto  de  lei  n.
128/2022 (doação de bens imóveis ao Estado de Minas
Gerais- Colégio Tiradentes da Polícia Militar  Rainha da
Paz), foi concedida vista por seus dias a Vereadora Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL, com base no art. 46, II,
“r”, da Resolução n. 99, de 17 de dezembro de 2021- Re-
gimento Interno da Câmara.  IX- DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprovada sem
restrições, por dezesseis votos, a ata da sessão ordinária
da Câmara, realizada no dia vinte e três de agosto de
dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por dezesseis votos:
a) requerimentos n.s 2.796, 2.797, 2.798, 2.799, 2.800,
2.801,  2.802,  2.803,  2.804,  2.805,  2.806,  2.807,  2.808,
2.809,  2.810,  2.811,  2.812,  2.813,  2.814,  2.815,  2.816,
2.817, 2.818, 2.819, 2.820, 2.821, 2.822, 2.823, 2.824,
2.825, 2.826, 2.827, 2.828, 2.829, 2.830, 2.831, 2.832,
2.833, 2.834, 2.835, 2.836, 2.837, 2.838, 2.839, 2.840,
2.841, 2.842, 2.843, 2.844, 2.845, 2.846, 2.847, 2.848,
2.849, 2.850, 2.851, 2.852, 2.853, 2.854, 2.855, 2.856,
2.857, 2.858, 2.859, 2.860, 2.861, 2.862, 2.863, 2.864,
2.865, 2.866, 2.867, 2.868, 2.869, 2.870, 2.871, 2.872,
2.873, 2.874, 2.875, 2.876, 2.877, 2.878, 2.879, 2.880,
2.881, 2.882, 2.883, 2.884, 2.885, 2.886, 2.887, 2.888,
2.889, 2.890, 2.891, 2.892, 2.893, 2.894, 2.895, 2.896,
2.897, 2.898, 2.899, 2.900, 2.901, 2.902, 2.903, 2.904,
2.905,  2.906,  2.907,  2.908,  2.909,  2.910,  2.911,
2.912/2022;  b) moções de aplauso n.s 158,  159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197/2022. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima
sessão extraordinária, os projetos de lei n.s 132/2022 e
133/2022. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Verea-
dora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC,
Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Men-
des/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/
PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo César Perei-
ra/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota,  Wellington  Resende da Silva/PL,  Wilian
Marques Postigo/PL. O horário de duração da presente
sessão foi prorrogado no decorrer desta, por duas horas,
após aprovação do plenário. O presidente Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos agradeceu a presen-
ça de todos, convocou os vereadores para a próxima ses-
são extraordinária da Câmara, a realizar-se às nove horas
do dia dois de setembro do corrente ano; e, às quinze ho-
ras e vinte minutos, declarou encerrada a sessão. Câma-
ra Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em
30 de agosto de 2022. Ata aprovada sem restrições, por
quinze votos. Sala das sessões, em 6 de setembro de
2022.  Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos-presidente; Vereador Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL- primeiro-secretário.
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