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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: 23/09/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais, e, conforme disposto no art. 23, § 4º, III, da Lei Or-
gânica do Município, c/c art. 107, II e § 2º, da Resolu-
ção n. 99, de 17 de dezembro de 2021 - Regimento In-
terno, convoca os senhores Vereadores para uma ses-
são extraordinária, a realizar-se no dia vinte e três (23)
de setembro de dois mil e vinte e dois (2022) - sexta-
feira, às oito horas e trinta minutos (8:30), no recinto
próprio deste Legislativo, para a apreciação dos pro-
jetos de lei: 1) n. 140/2022, que “Introduz alterações na
Lei n. 6.474, de 8 de dezembro de 2021, que institui a
Política de Incentivos Fiscais  e Estímulos  Econômicos
no Município de Araguari, para os fins que menciona,
cria o Conselho Municipal de Fomento – CMF, dando
outras providências”; 2) n. 152/2022, que “Autoriza a
abertura de crédito suplementar no vigente orçamen-
to  do  Município  de  Araguari,  no  montante  de  até
R$6.446.300,00 (seis milhões quatrocentos e quarenta
e seis mil e trezentos reais), para fazer face às obriga-
ções decorrentes da folha de pagamento de servido-
res municipais  e dos encargos sociais na forma que
especifica e dá outras providências”; 3) n. 153/2022,
que “Autoriza a abertura de crédito suplementar no
vigente  orçamento  do  Município  de  Araguari,  no
montante de até R$ 31.087.300,00 (trinta e um milhões
oitenta e sete mil e trezentos reais), para fazer face às
obrigações decorrentes da folha de pagamento de
servidores  municipais  da  Secretaria  de  Educação e
do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da
Educação Básica e Valorização dos  Profissionais  da
Educação - FUNDEB e dos encargos sociais na forma
que  especifica  e  dá  outras  providências”;  4)  n.
154/2022, que “Autoriza a abertura de crédito suple-
mentar no vigente orçamento do Município de Ara-
guari,  no montante  de até  R$29.885.000,00  (vinte  e
nove milhões oitocentos e oitenta e cinco mil  reais),
para fazer face às obrigações decorrentes da folha
de pagamento de servidores municipais da Secretaria
de Saúde e Fundo Municipal de Saúde e dos encar-
gos sociais na forma que especifica e dá outras provi-
dências”. Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, em 20 de setembro de 2022. 

Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos 
Presidente

CONVOCADOS:

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

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA
NO DIA SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.
A  Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de Minas
Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia seis de setem-
bro de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito horas,
em sua sede própria, situada na Rua Coronel José Fer-
reira  Alves,  número 758,  nesta cidade.  O vice-presi-
dente da Câmara, Vereador Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota, assumindo a presidência dos trabalhos, invo-
cou a proteção de Deus e, em nome do povo ara-
guarino, declarou aberta a sessão. Em seguida, desig-
nou a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB para
atuar como secretária ad hoc, e solicitou que fizesse a
chamada.  I-  PRIMEIRA  CHAMADA-  Responderam  a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, Clayton
Francisco Brazão/PSC, as  Vereadoras  Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Patri-
ota-vice-presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/So-
lidariedade,  Waltemir  Rodrigues Neves/Patriota,  Wel-
lington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/
PL. Na sequência, após a execução dos Hinos Nacio-
nal e do Município, a secretária ad hoc fez a leitura
das atas das sessões anteriores e das correspondên-
cias recebidas. II- LEITURA DAS ATAS DAS SESSÕES AN-
TERIORES- Foram lidas as atas das sessões da Câmara,
ordinária e extraordinária, realizadas respectivamente
nos dias trinta de agosto e dois de setembro de dois
mil e vinte e dois. III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Inicialmente, foi comunicado ao plenário
que os Decretos Legislativos n.s  1.220, 1.221,  1.222 e
1.223, de 30 de agosto de 2022, foram publicados na
edição n. 449 do Diário Oficial Eletrônico do Legislati-
vo Municipal. Ofícios enviados pelo prefeito do Muni-
cípio: a) n.s 2.112, 2.162/2022, em resposta aos requeri-
mentos n.s 1.554, 2.497/2022, da Vereadora Ana Lúcia
Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 2.127, 2.267/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s 2.268, 1.616/2022, do Ve-
reador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade;  c)  n.s
2.097, 2.121, 2.153/2022, em resposta aos requerimen-
tos n.s 1.557/2022, 4.261/2021, 723/2022, do Vereador
Clayton  Francisco  Brazão/PSC;  d)  n.s  2.098,  2.099,
2.159, 2.167/2022, em resposta aos requerimentos n.s
1.568, 1.567, 2.084, 2.490/2022, da Vereadora Débora
de Sousa  Dau/PSC;  e)  n.s  2.076,  2.095,  2.117,  2.122,
2.123/2022, em resposta aos requerimentos n.s 2.283,
2.287/2022, 3.726/2021, 2.285, 2.279/2022, da Vereado-
ra Denise  Cristina  Lima de Andrade/PL;  f)  n.s  2.090,
2.094,  2.101,  2.120,  2.126,  2.132,  2.133,  2.134,  2.135,
2.137, 2.156/2022, em resposta aos requerimentos n.s
2.189, 2.291, 1.887/2022, 3.808/2021, 2.291, 1.489, 1.490,
629, 1.588, 835, 1.778/2022, da Vereadora Eunice Ma-
ria Mendes/PSB; g) n.s 2.093, 2.096, 2.124/2022, em res-
posta aos requerimentos n.s  1.988, 2.196,  2.297/2022,
do  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB;  h)  n.s
2.083, 2.111/2022, em resposta aos requerimentos n.s
1.719,  1.285/2022,  do  Vereador  Leonardo  Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos; i) n. 2.082/2022, em res-
posta  aos  requerimentos  n.  226/2022,  do  Vereador
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos;  j)  n.s  2.089,
2.092, 2.102, 2.116, 2.119, 2.131/2022, em resposta aos
requerimentos  n.s  2.209,  2.000,  1.907/2022,  4.127,
3.907/2021, 2.003/2022, do Vereador Paulo César Pe-
reira/Democratas; k) n.s 2.078, 2.104, 2.106, 2.115/2022,

em resposta aos requerimentos n.s 2.303, 1.927, 1.909,
2.422/2022, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta; l) n.s 2.085, 2.107, 2.161/2022, em resposta aos re-
querimentos  n.s  471,  1.807,  2.423/2022,  do Vereador
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade;  m)  n.
2.091/2022,  em  resposta  ao  requerimento  n.
2.024/2022,  do  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/
PSL; n) n. 2.165/2022, em resposta ao requerimento n.
2.456/2022,  do  Vereador  Wellington  Resende  da
Silva/PL; o) n. 2.087/2022, em resposta ao requerimen-
to  n.  1.831/2022,  do  Vereador  Wilian  Marques
Postigo/PL; p) n.s 2.070, 2.079, 2.084, 2.113, 2.114, 2.118,
2.128,  2.129,  2.136,  2.141,  2.143,  2.154,  2.155,  2.163,
2.168, 2.169, 2.170/2022, em resposta aos requerimen-
tos  n.s  2.443,  1.637,  452,  102,  1.414/2022,  3.749/2021,
2.197, 2.217, 1.289, 2.235, 2.519, 755, 586, 2.446, 2.300,
2.299,  2.413/2022,  subscritos  por  diversos  vereadores;
q) n. 2.264/2022, encaminhando e solicitando urgên-
cia na apreciação dos projetos de lei: - n. 138/2022,
que “Autoriza o Município de Araguari a celebrar con-
vênio com o hospital Santa Casa de Misericórdia de
Araguari, para repasse de recurso financeiro de cus-
teio do Componente Hospitalar do Plano de Ação Re-
gional da Rede de Atenção às Urgências e Emergên-
cia de Região Ampliada de Saúde Triângulo do Norte
de Minas Gerais”; - n. 139/2022, que “Autoriza o Muni-
cípio de Araguari a celebrar convênio com o hospital
Santa Casa de Misericórdia de Araguari, para repasse
de recurso financeiro de custeio para ser aplicado na
realização  de  cirurgias  ortopédicas,  tireodectomia,
ureterolitotripsia e RTU”; r) n. 2.286/2022, encaminhan-
do e solicitando urgência na apreciação do projeto
de lei n. 140/2022, que “Introduz alterações na Lei n.
6.474, de 8 de dezembro de 2021, que institui a Políti-
ca  de  Incentivos  Fiscais  e  Estímulos  Econômicos  do
Município  de  Araguari,  para  os  fins  que  menciona,
cria o Conselho Municipal de Fomento – CMF, dando
outras providências.” Ofício n. 046/2022 da Ouvidoria
Geral  do Município,  comunicando a nomeação do
servidor Adriano Marra Rosa para ocupar o cargo de
ouvidor-geral. IV- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE
PROPOSIÇÕES-  Durante a apresentação de proposi-
ções, o Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/
Republicanos passou a presidir os trabalhos, e a Vere-
adora Débora de Sousa Dau/PSC assumiu a secreta-
ria. Os Vereadores a seguir  relacionados, solicitaram
ao prefeito por meio dos requerimentos: 1) Paulo Cé-
sar Pereira/DEM: a) n. 2.917/2022- realização de estu-
do objetivando proibir o transportes de cargas pesa-
das nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fáti-
ma, que voltou a ser permitido no setor, causando da-
nos  estruturais  à  construção  centenária  e  histórica,
além da poluição  sonora nos  horários  das  celebra-
ções; b) n. 2.918/2022- realização de manutenção pe-
riódica nas galerias pluviais da Avenida Coronel Theo-
dolino Pereira  de Araújo,  com adoção de medidas
para reduzir  o mau-cheiro nas bocas de lobo;  c) n.
2.919/2022-  que a Fundação Araguarina de Educa-
ção e Cultura – FAEC elabore agenda cultural mensal
para o novo Centro Cultural de Araguari, antigo Cine
Rex, com apresentação de artistas locais, sarais musi-
cais,  grupos de teatros,  danças artísticas, exposição
de obras de arte, feiras de objetos antigos, palestras,
etc.; d) n. 2.921/2022- que interceda junto ao Serviço
Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, a
fim de serem realizadas reuniões e campanhas para
divulgar a inclusão dos Microempreendedores Indivi-
duais (MEI)  no Programa Emergencial  de Acesso ao
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Crédito - PEAC - Lei Federal n. 14.042, de 19 de agos -
to de 2020, operado pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social - BNDES, com a ga-
rantia do Fundo de Garantia de Investidor - FGI; e) n.
2.922/2022- encaminhando para análise, anteproje-
to de lei estabelecendo o “Programa Troco Solidá-
rio”, nas empresas e comércio local, com a finalida-
de de auxiliar financeiramente as entidades sociais e
filantrópicas  do  Município;  2)  Paulo  César  Pereira/
DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques
Postigo/PL:  n.  2.920/2022-  que  seja  intensificada  a
limpeza nas  áreas  verdes  e  terrenos  do  Município,
bem como notificação de proprietários de terrenos
baldios; celebração de parceria com produtores ru-
rais visando ações de prevenção para evitar a pro-
pagação de queimadas e focos de incêndio; 3) Se-
bastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
2.923/2022-  que  sejam  disponibilizados  uniformes,
com faixas refletivas, para segurança dos funcioná-
rios  públicos  que  trabalham  nos  logradouros,  em
cumprimento a legislação; b) n. 2.924/2022- esclare-
cimentos sobre o não funcionamento do telefone do
Centro Esportivo de Apoio Comunitário - CESAC IV;
reiterando  pedido  constante  do  requerimento  n.
1.320/2022, sendo que já estava há seis meses sem
funcionar; c) n. 2.925/2022- que informe quando foi
elaborado o último plano de cargos e salários  dos
servidores  públicos  municipais;  d)  n.  2.926/2022-
construção de passarela e calçamento e instalação
de iluminação na área verde situada na projeção
da Rua Orlando César  Vieira,  transformando-a  em
espaço de lazer para os moradores; e) n. 2.929/2022-
abertura da via marginal denominada Rua José Da-
vid Skaf,  paralela à Avenida Theodoreto Veloso de
Carvalho,  a  fim  de facilitar  a  conversão  de cami-
nhões, pois existe somente um acesso ao setor, que
possui grande quantidade de empresas; abaixo-assi-
nado em anexo; 4) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/So-
lidariedade, Paulo César Pereira/DEM: n. 2.927/2022-
implantação  de  melhorias  no  setor  de  tributação,
que não possui  acessibilidade,  sendo necessária  a
informatização e a desburocratização do departa-
mento, dando condições de trabalho e de atendi-
mento  ao  público;  reiterando  o  pedido  constante
do  requerimento  675/2022,  não  respondido  até  o
momento; 5) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarie-
dade, Wilian Marques Postigo/PL: n. 2.928/2022- exe-
cução do serviço de pintura estratigráfica no solo,
faixa  de  pedestre  e  sinalização com  placas,  para
melhorar o trânsito na Rua das Araras, entroncamen-
to com a Rua Orlando Luiz Clemente e Rua Antônia
Maria dos Santos Inácio, próximo a Igreja São Judas,
devido  ao  crescimento  populacional  na  região,
com aumento do tráfego  de veículos;  6)  Waltemir
Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 2.930/2022- disponibi -
lização de atendimentos médicos e odontológicos,
com mais frequência, na comunidade do Porto Bar-
reiro (sentido Distrito de Piracaíba); b) n. 2.931/2022-
recuperação das  estradas  no conjunto  do  Estopa,
sentido frigorífico Santa Lúcia; c) n. 2.932/2022- insta-
lação de parque infantil na Praça Manoel Bonito; d)
n. 2.933/2022- realização de fiscalização no setor de
ortopedia do Hospital Santo Antônio, por serem vá-
rias  as  reclamações de demora no atendimento e
de descaso com os pacientes; 7) Rodrigo Costa Fer-
reira/Patriota,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  n.
2.935/2022-  que  seja  inserida  na  programação  do
Castra Móvel Municipal, a realização de mutirão de

castração de cães  e gatos  na região do Assenta-
mento Ezequias dos Reis;  8)  Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota:  a)  n.  2.936/2022-  execução  de  obras  de
manutenção (patrolamento, cascalhamento e nive-
lamento)  nas  estradas  do  Assentamento  Ezequias
dos  Reis;  b)  n.  2.937/2022-  realização das  reformas
necessárias na Unidade Básica de Saúde da Família
- UBSF do Assentamento Ezequias dos Reis, para rea-
tivar o atendimento médico; c) n. 2.938/2022- ade-
são ao Programa Titula Brasil, para apoiar a titulação
de assentamentos e de áreas públicas rurais da Uni-
ão e do Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária -  INCRA, passíveis de regularização por
meio de parcerias com os municípios, capacitando
equipes para acesso aos sistemas de regularização
fundiária e recebimento de instrução inicial; após a
solicitação e possuindo áreas federais disponíveis, a
superintendência regional do INCRA define o plano
de trabalho e  formaliza  o  acordo  de cooperação
técnica para execução do programa, com a cria-
ção dos Núcleos Municipais  de Regularização Fun-
diária -NMRF; d) n. 2.939/2022- que seja disponibiliza-
da arquibancada na pista  de motocross  no Bairro
São Sebastião,  para a realização de  campeonato
da categoria, no mês de outubro; e) n. 2.940/2022-
instalação de lâmpadas de LED na Rua Uberaba, e
troca da lâmpada queimada em frente ao número
497 da Rua Jaime Gomes, próximo a Casa da Pica-
nha;  9)  Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,  Wilian  Mar-
ques  Postigo/PL:  n.  2.941/2022-  pagamento  anteci-
pado do décimo terceiro salário também aos servi-
dores da Superintendência de Água e Esgoto - SAE,
considerando que, em julho, os servidores da Admi-
nistração Direta receberam a primeira parcela;  10)
Wilian Marques Postigo/PL: a) n. 2.942/2022- instala-
ção do sistema de prontuário eletrônico na rede de
saúde  pública  municipal,  facilitando  o  acesso  dos
servidores autorizados  e encaminhamento a outras
repartições;  b)  n.  2.944/2022-  instalação de abrigo
no ponto de ônibus do transporte coletivo existente
em frente ao número 135 da Avenida Orlando César
Vieira (Bairro Goiás parte alta); c) n. 2.945/2022- reali -
zação de reparo no mata-burro existente na estrada
vicinal na região da Patrona, na fazenda do Roberto
Naves;  d)  n.  2.946/2022-  realização  de  reparo  no
mata-burro existente próximo à Capela do Fundão,
fazenda  do  Rodrigo;  e)  n.  2.947/2022-  desenvolvi-
mento de projeto de paisagismo e instalação de ilu -
minação no trevo de acesso a MG-414, construído
recentemente;  11)  Ana Lúcia Rodrigues  Prado/PSB:
a) n. 2.948/2022- que encaminhe planilha detalhada
discriminando  o  número  de  atendimentos  mensais
nas unidades de saúde da zona rural, no período de
janeiro a agosto do corrente ano, número de profissi-
onais e especialidades, horário de atendimento, fo-
lha de ponto dos médicos, dentistas e demais servi-
dores; b) n. 2.949/2022- notificação da empresa res-
ponsável pela construção das quadras de peteca,
que estariam apresentando rachaduras, e que os re-
paros sejam realizados sem ônus aos cofres públicos;
c) n. 2.950/2022- instalação de placas nos órgãos da
Prefeitura, com a denominação de cada departa-
mento;  d) n. 2.951/2022- execução dos serviços de
capina e de limpeza nas áreas interna e externa do
estacionamento do Hospital de Longa Permanência,
do  Centro  de  Referência  e  do  Serviço  de  Atendi-
mento Móvel de Urgência - SAMU, na Rua Sebastião
Naves, número 550 (Bairro Miranda); 12) Cláudio Co-

elho  Pereira/Solidariedade:  a)  n.  2.953/2022-  que
seja reativado o britador de Araguari, para possibili -
tar o depósito de resíduos de material de construção
civil,  proibido no aterro sanitário, ficando sem local
apropriado para o descarte; b) n. 2.954/2022- con-
clusão  da  obra  de  construção da nova ponte  do
Distrito de Florestina (já inaugurada), com a execu-
ção dos serviços de reflorestamento nos dois lados,
pintura  e  encabeçamento  da  mesma;  c)  n.
2.955/2022- que informe o motivo dos serviços de ter-
raplanagem na Praça Avelino Alves Coutinho- proje-
to de urbanização referente a tomada de preço n.
13/2021, processo n. 0187/2021, não terem sido exe-
cutados  dentro  do  cronograma da obra  e  com a
empresa contratada,  especificando o valor,  quem
executou  e apresentando comprovação dos  servi-
ços executados, com filmagens, fotos ou outros mei-
os; reiterando o pedido constante do requerimento
n. 2.267/2022; d) n. 2.956/2022- explicações sobre a
origem dos nomes das vias e bairros, constantes das
placas  que  estariam  sendo  instaladas,  conforme
pregão eletrônico n. 66/2021, processo n. 101/2021,
comprovando os serviços já realizados, como filma-
gens, fotos e outros meios; reiterando o pedido cons-
tante  do  requerimento  n.  2.267/2022;  e)  n.
2.957/2022-  informações sobre a execução de ma-
nutenção de  logradouros  públicos  e  áreas  verdes,
com  relação  a  dispensa  de  licitação  n.  026/2021,
processo n. 190/2021, comprovando os serviços já re-
alizados, com filmagens, fotos e outros meios;  reite-
rando  o  pedido  constante  do  requerimento  n.
2.269/2022; f) n. 2.958/2022- informações sobre a dis-
pensa de licitação n. 026/2021, processo n. 190/2021
(manutenção de logradouros públicos e áreas ver-
des);  de  acordo com o projeto  básico,  item 2.2.4,
que encaminhe dados dos colaboradores/zeladores
e o relatório do trabalho realizado nas Praças Mano-
el Bonito, Getúlio Vargas, Teresinha França de Lima,
Farid Nader, Prefeito Elmiro Barbosa e do Rosário; 13)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Eunice  Maria  Men-
des/PSB:  a)  n.  2.959/2022-  realização da olimpíada
da terceira idade;  b)  n.  2.974/2022- distribuição de
máscara para os pacientes que aguardam por aten-
dimento nas unidades de saúde, Policlínica e na Uni -
dade de Pronto Atendimento -UPA; 14) Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC: a)  n.  2.960/2022- cascalhamento
da estrada de acesso ao Capim Branco II, conside-
rando  que  foi  efetuado  o  patrolamento;  b)  n.
2.961/2022- construção de hospital público veteriná-
rio  em  Araguari;  c)  n.  2.962/2022-  implantação do
“Projeto Meu Bairro Empreendedor”, com o creden-
ciamento de projetos  individuais  para cadastro  na
Prefeitura, possibilitando a execução de serviços por
um preço mais  baixo, ganhando assim a licitação;
d)  n.  2.963/2022-  realização  de  cursos  profissionali-
zantes; e) n. 2.964/2022- instalação de caçambas so-
ciais nos principais setores e bairros que concentram
maior quantidade de lixo; realização de estudo do
impacto dos lixos coletados; f) n. 2.965/2022- instala-
ção de lâmpadas de LED na Avenida José Messias
da Silva (Bairro dos Bosques); g) n. 2.966/2022- alar -
gamento do passeio nas Ruas Adalberto Siqueira e
Elvira  Cascão,  e  na  Avenida  Pércio  Perfeito;  h)  n.
2.967/2022-  formação  de  uma  força-tarefa  com
médicos,  agentes comunitários  e enfermeiros,  para
realizar visita às pessoas acamadas, gestantes, crian-
ças e pessoas com diabetes,  pelo menos uma vez
por  mês,  verificando  quem  estaria  precisando  de
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atendimento;  i)  n.  2.968/2022-  funcionamento  das
Unidades Básica de Saúde e de Saúde da Família,
bem como da Estratégia de Saúde da Família,  aos
sábados ou aos domingos, das sete às dezenove ho-
ras,  para desafogar  o atendimento na Unidade de
Pronto Atendimento; j) n. 2.969/2022- realização de
manutenção  nos  refletores  da  quadra  de  peteca
existente na Praça Deniziele Borges Donizete Costa;
k)  n.  2.970/2022-  que  sejam  tomadas  providências
quanto ao fato de que pacientes com quadro me-
nos  grave  serem  encaminhados  pela  Unidade  de
Pronto Atendimento - UPA para as Unidades Básicas
de Saúde, que recusam o atendimento, determinan-
do o retorno à UPA; l) n. 2.971/2022- designação de
um dentista do Sistema Único de Saúde para aten-
der no Sindicato Rural, que dispõe de consultório e
disponibiliza  remédios  para  o  tratamento;  m)  n.
2.972/2022- convocando a diretora da Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, doutora Alexandra Karina
Dias da Silva, para comparecer a Câmara e prestar
esclarecimento sobre a espera, por até sete horas,
para  receber  atendimento  médico  na  unidade,
como  também  pelo  uso  de  telefone  por  alguns
médicos, durante as consultas; n) n. 2.973/2022- ins-
talação de lâmpadas de LED nas Ruas Saturno, Rio
de Janeiro, José de Oliveira Ribeiro , Brasília, Satélite,
Ventania, Antimônio, Guanabara, Aparecida, Padre
Nilo, Geraldo Nonato, Olímpio Teixeira, Hélio Francis-
co,  Hélio  Francisco  Tibúrcio,  José  Lazaro  Henrique,
João Veloso Naves, Elvira Cascão, Antônio Pio Teixei-
ra, João Pio Teixeira, Benedito Mundim, Hugo Acci-
oly, Lourdes Rodrigues da Cunha, Tambu, Trindade,
Maria  Cândida  de  Jesus,  Bandeirantes,  Aparecida
Alamy,  Joaquim  Alves  Rodrigues,  Calimério  Borges,
Angico,  Antônio  Netinho,  Ernestina  Francisca  dos
Santos Silva, Maria Divina Marques, Elionaldo Fernan-
des, Wanda Pires Carvalho, Valdezir Antônio Louren-
ço, Carla Martins dos Santos, Antônio Ferreira, Carlos
Antônio de Sousa Malaquias, Aílton Donizete Monti-
na,  Adalberto  Siqueira,  Groselha,  João Gilberto  da
Mota,  Matilde  Debs  Diniz,  Rui  de  Paiva  Lima,  Três,
Cinco  e  Seis  no  Distrito  Industrial,  bem  como  nas
Avenidas Nossa Senhora da Penha, Pércio Perfeito, e
no entorno das Praças Maria Abadia Lopes Virgínio e
Deniziele Borges Donizete Costa; 15) Débora de Sou-
sa Dau/PSC:  a)  n.  2.975/2022-  instalação de lixeira
grande na porta da Unidade Básica de Saúde da
Família - UBSF Portal de Fátima, na Avenida Brasil, nú-
mero 633 (Bairro Brasília); o lixo estaria sendo deposi -
tado no chão, até mesmo materiais  utilizados para
procedimentos na unidade (luvas, máscaras);  b) n.
2.976/2022- que as ligações para números emergen-
ciais, como Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendi -
mento Móvel  de Urgência -  SAMU e  Polícia  Militar,
voltem  a  ser  atendidas  diretamente  pelas  centrais
de Araguari; o fato de serem transferida para Uber-
lândia,  sendo  necessário  relatar  o  problema  duas
vezes,  estaria  gerando  grande  demora  no  atendi-
mento,  inclusive  com  registro  de  óbito;  reiterando
pedido constante do requerimento n. 3.624/2021; c)
n. 2.978/2022- recapeamento da Rua Coronel Auré-
lio (trecho entre as Avenidas Minas Gerais e Santos
Dumont) e da Rua Almirante Barroso (trecho entre a
Avenida Santos Dumont e Rua Jaime Orsi), no Bairro
Jardim Regina; d) n. 2.979/2022- que sejam desobs-
truídas as manilhas em bom estado de conservação
existentes na Rua Brasil Accioly, número 436 - Centro,
represando água e esgoto na residência,  gerando

grandes transtornos para os moradores; 16) Débora
de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria  Mendes/PSB:  n.
2.977/2022- que sejam realizadas pinturas temáticas
no  chão  das  principais  praças,  com  brincadeiras
educativas  voltadas  para  as  crianças,  oferecendo
opções de lazer; 17) Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL: a) n. 2.980/2022- implantação de sistema de
informatização ou adoção de medidas capazes de
relacionar  os  terrenos  disponíveis,  visando  evitar  a
doação  em  duplicidade  de  áreas  e  facilitando  a
identificação das  áreas verdes e institucionais  exis-
tentes;  b)  n.  2.982/2022-  que avalie  a possibilidade
de ceder  uma assistente  social  e  uma técnica de
enfermagem para prestar  serviços no Abrigo Cristo
Rei, devido as dificuldades enfrentadas pela institui-
ção,  especialmente  com  relação  ao  número  de
profissionais; c) n. 2.983/2022- realização de mapea-
mento das redes de água e de esgoto de Araguari;
segundo  a  proponente,  a  falta  de  conhecimento
das redes subterrâneas reflete diretamente no cotidi-
ano da população, devido ao risco de ser necessá-
ria a abertura de grandes buracos para reparos ou a
demora em chegar ao ponto exato do problema; d)
n. 2.984/2022- que estude a possibilidade de ceder
um motorista para a Associação de Pais  e Amigos
dos  Excepcionais  -  APAE,  garantindo  o  transporte
das crianças que fazem tratamento na instituição e
não têm condições de arcar com o transporte; e) n.
2.985/2022- que encaminhe relação dos psiquiatras
que atendem na rede municipal, especificando o lo-
cal e horário de trabalho; que seja desenvolvido um
trabalho  integrado  entre  as  Secretarias  Municipais
de Saúde e do Trabalho e Ação Social, para acolhi-
mento das famílias dos pacientes psiquiátricos, espe-
cialmente  aquelas  em  vulnerabilidade  social,  que
necessitam  de  apoio  psicológico  e  suprimento  de
necessidades  básicas  de  alimentação;  18)  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL,  Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB: n. 2.981/2022- que estude a possibilidade
de  ceder  educadores  físicos  ao  Abrigo  Cristo  Rei,
com  a  instalação  na  instituição  de  equipamentos
adaptados para a prática de atividade física, para
fortalecer o sistema imunológico dos idosos, prevenir
o  aparecimento  de doenças  crônicas  e  manter  a
mente saudável; 19) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
2.986/2022- instalação de ponto de ônibus do trans-
porte coletivo, com cobertura, no Bairro Sewa; b) n.
2.987/2022- conclusão das obras de revitalização no
entorno da Secretaria  Municipal  de Educação,  es-
pecialmente da praça com estátua de ferro de um
ferroviário e do vagão restaurante sobre dormentes;
c) n. 2.988/2022- implantação de projeto sobre os di-
reitos da população em situação de rua, prevendo
o acesso à alimentação gratuita, à água potável, a
itens de higiene básica e a banheiros públicos;  cele-
bração de convênio com a rede hoteleira para ga-
rantir a destinação imediata em caráter emergenci-
al  ou quando houver carência de vagas no alber-
gue; previsão nos editais de licitação sobre a desti-
nação  de  um  percentual  das  vagas  de  trabalho
para moradores e ex-moradores de rua; proibir o re-
colhimento forçado dos bens e pertences, a remo-
ção e o transporte compulsório e o emprego de téc-
nicas de arquitetura hostil; d) n. 2.989/2022- encami-
nhando para análise, anteprojeto de lei sobre a di-
vulgação prévia, por meio da internet, do cronogra-
ma de obras e serviços de pavimentação, operação
tapa-buraco,  poda de  árvores,  roçagem de  mato

em áreas verdes, troca de lâmpadas e conservação
de praças e parques; e) n. 2.990/2022- que informe
se foi efetuada a inscrição do Município no Sistema
de Informações do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos - SISC, ferramenta de gestão
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos  -  SCFV,  utilizada pela Secretaria Nacional  de
Assistência  Social  -  SNAS  para  a  conferência  dos
atendimentos realizados para a previsão do cofinan-
ciamento federal,  pois o prazo encerra no próximo
dia vinte; esclareceu a proponente, que o Censo do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS/2022, será
aberto no mês de outubro e fechamento no mês de
dezembro,  para informações dos  Centros  de Refe-
rência de Assistência Social - CRAS’s, de Convivên-
cia, de Referência Especializado de Assistência Soci-
al - CREAS, DIA e similares, Unidades de Acolhimen-
to, Família Acolhedora, Fundos de Assistência, Ges-
tão, Conselho, dentre outros, que auxiliam na análise
e disseminação dos resultados, concepção, execu-
ção  e  retroalimentação  da  política  de  assistência
social;  f) n.  2.992/2022- que seja dada prioridade à
construção de uma praça no terreno do Município
situado ao lado da Escola Estadual José Carneiro da
Cunha,  entre  as  Ruas  dos  Cedros  e  das  Perobas
(Bairro São Sebastião); que informe se existe proces-
so licitatório e quando será o início as  obras;  reite-
rando  o  pedido  constante  do  requerimento  n.
2.380/2022; g) n. 2.993/2022- que informe: setor res-
ponsável pelo recolhimento de animais soltos nos lo-
gradouros; se a reclamação feita por munícipe seria
averiguada e com o recolhimento do animal ocor-
rendo no mesmo dia; se os proprietários são notifica-
dos; alertou a proponente, que animais de grande
porte estariam soltos  no terreno ao lado da Escola
Estadual  José Carneiro da Cunha, onde será cons-
truída uma praça, sendo necessária a retirada ime-
diata; 20) Eunice Maria Mendes/PSB, Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB:  n.  2.991/2022-  encaminhando  para
análise, anteprojeto de lei prevendo a disponibiliza-
ção  on-line  da  lista  de  espera  dos  pacientes  por
consultas,  exames,  intervenções  cirúrgicas  e  outros
procedimentos, nos estabelecimentos da rede públi-
ca de saúde do Município; 21) Giulliano Sousa Rodri-
gues/PSB,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Eunice
Maria  Mendes/PSB:  n.  2.994/2022-  realização  de
campanha vacinal  nas escolas da cidade,  povoa-
dos  e distritos,  colocando em dia a caderneta de
vacinação  de  crianças;  22)  Giulliano  Sousa  Rodri -
gues/PSB,  Eunice Maria  Mendes/PSB:  n.  2.995/2022-
instalação de semáforo na Rua Uruguaiana, esquina
com a Avenida Mato Grosso (Bairro do Rosário); 23)
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB: n. 2.996/2022- instala-
ção de parque infantil na Praça Manoel Bonito; 24)
Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos:  n.
2.997/2022- instalação de lâmpadas de LED nas Ruas
Floriano Peixoto, Estácio de Sá, Paulino Abdalla, das
Araras e Antônio Camilo da Costa, bem como nas
Avenidas  Geralda  Peixoto  (Loteamento  Portal  dos
Ipês I), Roldão Rodrigues da Costa (Loteamento Por-
tal dos Ipês II), Calimério Pereira de Ávila, Laís Katha-
rine Lopes, das Codornas e José Messias da Silva; 25)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.
2.998/2022- aplicação de raspa de asfalto em frente
à  Igreja  Assembleia  Lago  Azul,  no  Assentamento
Beija-Flor; b) n. 2.999/2022- implantação de ciclofai-
xa na Avenida Roldão Rodrigues da Costa e na Ave-
nida  Geralda  Peixoto  (Bairro  Ouro  Verde),  demar-
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cando uma faixa especial limitante, para reduzir os
acidentes envolvendo bicicletas carros e motos; c)
n.  3.000/2022-  instalação de lâmpadas  de LED na
Rua  Padre  Gusmão  (Bairro  Paraíso),  situada  nas
proximidades do Centro de Simulação do IMEPAC,
do Colégio Dom Bosco,  Centro Municipal  de Edu-
cação Infantil e da Igreja Sagrada Família, por ser
uma via muito escura,  trazendo insegurança para
as pessoas que transitam no setor; d) n. 3.001/2022-
que seja criado o Serviço de Verificação de Óbito -
SVO, visando determinar  a causa de morte,  cola-
borando com a qualificação dos serviços de saú-
de; celebração de convênio com o Estado de Mi-
nas Gerais, para garantir melhor prestação de ser -
viços no Posto Médico Legal, até a criação do ci -
tado órgão; 26) Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos, Paulo César Pereira/DEM: n. 3.002/2022- enca-
minhando para análise, anteprojeto de lei instituin-
do o vale-transporte para alunos de baixa renda,
com a família  inscrita  no CadÚnico,  concedendo
quarenta e quatro viagens mensais, por meio de bi -
lhetes ou créditos, incentivando a frequência esco-
lar.  O  Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota
apresentou  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
60/2022,  que  “Concede  o  Diploma  de  Honra  ao
Mérito à Autoescola São Cristóvão” - com apoio do
Vereador  Wilian  Marques  Postigo/PL.  Os  Vereado-
res  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Eunice  Maria  Mendes/PSB  e  Paulo  César  Pereira/
DEM,  apresentaram  a  moção  de  aplauso  n.
198/2022, ao doutor João Batista de Assunção, pe-
los  serviços  prestados  junto  à  Procuradoria  Geral
do Município, com muita presteza, educação e no-
tório saber jurídico. O Vereador Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota,  por  meio  do  requerimento  n.
2.934/2022,  solicitou  ao  presidente  da  Câmara,  o
“... envio de ofício a comissão de Ética desta casa
para que seja analisada imparcialmente  todas  as
falas  proferidas tanto por  mim, Vereador  Waltemir
Rodrigues  Neves,  quanto  pelo  Vereador  Cláudio
Coelho, na sessão ordinária do dia 28 de Junho de
2022,  que nesta  data  realmente  eu  possa  ter  me
exaltado em alguns momentos devido as provoca-
ções  que naquele momento senti  que eram para
minha pessoa por parte do Vereador Cláudio Coe-
lho,  peço  aqui  desde  já  desculpas  a  população
araguarina,  pois  sei  que aqui  é o lugar  em que é
nosso dever fiscalizar e legislar em favor do povo, e
não  perder  tempo  com  discussões  entre  colegas
desta casa, por isso estou a disposição da Comis -
são de Ética, para reparar o meu erro, se é que eu
tenha errado,  e dizer  a população que enquanto
estiver  no  meu  mandato  gastarei  todo  o  tempo
que me resta em busca de benefícios para o povo
araguarino, e não em prejudicar ou atrasar algum
colega desta casa [sic].”  O Vereador  Wilian  Mar-
ques Postigo/PL solicitou ao deputado estadual Do-
orgal  Andrada  (requerimento  n.  2.943/2022),  que
viabilize  recursos  para  a  execução do  serviço de
pintura estratigráfica e outras  sinalizações na MG-
414,  que liga a Cidade de Araguari  ao Distrito de
Amanhece, pois a falta de sinalização estaria colo-
cando em risco aos usuários, principalmente no pe-
ríodo  noturno.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB apresentou o projeto de lei n. 141/2022,
que “Dispõe sobre  a instituição  de Políticas  Públi -
cas de Apoio  às  Pessoas Obesas no Município de
Araguari,  e  dá  outras  providências”  -  com  apoio

dos Vereadores Clayton Francisco Brazão/PSC, Dé-
bora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB e  o Vereador  Paulo  César  Pereira/DEM
apresentaram a moção (n. 199/2022) de repúdio à
decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal –
STF,  Luís  Roberto  Barroso,  que  suspendeu  por  ses-
senta dias a lei que garante o piso salarial para a
enfermagem;  destacaram  os  proponentes  que
“...vamos lutar juntos pelos direitos de toda classe.”
O Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,
por  meio  do  requerimento  n.  2.952/2022,  reiterou
ao presidente da Câmara o pedido constante do
requerimento 1.846/2022,  de reativar  o ponto bio-
métrico, para garantir o funcionamento regular do
Poder Legislativo. As Vereadoras Débora de Sousa
Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereado-
res  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, apresentaram a moção de aplau-
so n.  200/2022,  ao servidor  Manfredo Martin  Neto,
pelos excelentes serviços prestados ao Poder Legis-
lativo, desempenhando suas funções de forma res-
ponsável. A Vereadora Denise Cristina Lima de An-
drade/PL  apresentou  a  moção  de  aplauso  n.
201/2022,  ao presidente  da Fundação Araguarina
de Educação e  Cultura  -  FAEC,  Diogo  Machado,
pelo  excelente  trabalho  realizado  e  iniciativa  de
promover a Feira Popular  do Livro, apoiando e in -
centivando os escritores araguarinos, além de esti -
mular o contato com a literatura. A Vereadora Eu-
nice  Maria  Mendes/PSB  apresentou  a  moção  de
aplauso  n.  202/2022,  ao  secretário  municipal  de
Educação  Gilmar  Gonçalves  Chaves  e  equipe,
bem  como  aos  servidores  do  NAI  -  Núcleo  de
Apoio a Inclusão, pela realização do Encontro Pe-
dagógico Inclusivo, com os profissionais do Atendi-
mento Educacional Especializado (AEE), objetivan-
do o desenvolvimento e aprimoramento de habili-
dades  para  trabalhar  com  as  crianças  com  TEA
(Transtorno do Espectro Autista). Os Vereadores Le-
onardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  e
Paulo César Pereira/DEM apresentaram as moções
de aplauso n.s 203, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214
e 215/2022,  respectivamente,  ao subsecretário  de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Sílvio Antô-
nio  Marques  da  Costa,  ao  servidor  da  Fundação
Araguarina de Educação e Cultura Wederson Doni-
zete Prado Machado, ao assessor especial de Trân-
sito Wilton Luiz de Lima, a servidora da Controlado -
ria  Fernanda Pereira  Coutinho Germano,  a  subse-
cretária  de  Serviços  Urbanos,  Especiais  e  Distritais
Luciana Goulart  Brasileira,  ao subsecretário  de Es-
portes Marcos Neuber Pereira, ao subsecretário da
Juventude e Políticas Sobre Drogas Luiz Antônio de
Mota  Júnior,  ao  subprocurador-geral  Adonil  Men-
des  Fernandes,  e  a  subsecretária  de  Educação
Thaís Carvalho Fernandes, pelos relevantes serviços
prestados  ao  Município.  Os  Vereadores  Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo César
Pereira/DEM e Wilian Marques Postigo/PL, apresen-
taram as  moções  de  aplauso  n.s  204  e  205/2022,
respectivamente,  ao  superintendente  adjunto  da
Superintendência de Água e Esgoto André Gama
Cursino, e ao subsecretário de Administração Gildo
Vieira  da  Cunha  Filho,  pelos  relevantes  serviços
prestados ao Município. O Vereador Leonardo Ro-
drigues da Silva Neto/Republicanos apresentou as

moções de aplauso n.s 210 e 212/2022, respectiva-
mente, a subsecretária de Saúde Laura Mendonça
de  Paula,  e  ao  subsecretário  de  Planejamento
Glauco Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados
ao  Município.  A  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cris-
tina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/
PSB, e os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, apresenta-
ram o requerimento n. 3.003/2022, com aprovação
tácita  por  conter  número  regimental  de  assinatu-
ras, solicitando a dispensa dos interstícios regimen-
tais para discussão e votação do projeto de lei n.
137/2022.  Os  Vereadores  Cláudio  Coelho  Pereira/
Solidariedade,  Eunice Maria Mendes/PSB e Giullia-
no Sousa Rodrigues/PSB, apresentaram emenda nú-
mero um (1) ao projeto de lei n. 137/2022 (conces-
são de desconto para pagamento à vista do IPTU),
alterando os incisos I e II, do art. 1º, estabelecendo
que o desconto será de seis por cento, para paga-
mento  à  vista;  referida  emenda  contou  com  o
apoio  da  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/
PSB,  do  Vereador  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
das Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise
Cristina Lima de Andrade/PL, dos Vereadores Paulo
César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Wilian  Marques  Postigo/PL.  V-  LEITURA DE PARECE-
RES-  Os presidentes das comissões permanentes a
seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câ-
mara pareceres aos projetos  em tramitação,  con-
forme disposto no art.  90 do Regimento Interno. A
Comissão Permanente de Legislação e Justiça emi-
tiu  pareceres pela aprovação dos  projetos:  a)  de
lei  n.  134/2022  (referenda protocolo  de  intenções
celebrado entre a FAEC e o SEBRAE/MG); b) de lei
n. 137/2022 e emenda número um (1); no parecer
à  emenda,  o  Vereador  Paulo  César  Pereira/DEM
assinou em substituição ao Vereador Giulliano Sou-
sa Rodrigues/PSB (proponente); c) de decreto legis-
lativo n.s 58/2022 e 59/2022, homenageando Maurí -
lio Fernandes de Oliveira e o Padre Robson Barbosa
de  Oliveira.  A  Comissão  Permanente  de  Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-
ção, Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela
aprovação dos projetos de lei: a) n. 131/2022 (intro-
duz  adequações na Lei  n.  6.091,  de 4 de outubro
de 2018-  complementação financeira  para  remu-
neração de serviços assistenciais  de saúde);  b)  n.
137/2022 e emenda número um (1);  no parecer à
emenda, o Vereador Paulo César Pereira/DEM assi -
nou  em  substituição  a  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB (proponente).  A Comissão Permanen-
te  de Finanças,  Orçamento e Tomada de Contas
emitiu  pareceres pela aprovação dos  projetos  de
lei n. 131/2022 e n. 137/2022- com emenda número
um  (1);  nos  pareceres  aos  projetos,  a  Vereadora
Ana Lúcia Rodrigues  Prado/PSB assinou  em substi-
tuição  ao  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(ausente);  no  parecer  a  emenda,  as  Vereadoras
Denise  Cristina  Lima de Andrade/PL  e  Débora de
Sousa  Dau/PSC  assinaram  respectivamente  em
substituição a Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB
(proponente) e ao Vereador Sebastião Joaquim Vi-
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eira/PSL  (ausente).  A  Comissão  Permanente  de
Educação e  Cultura  emitiu  parecer  pela  aprova-
ção do projeto de lei n. 134/2022, com a Vereado-
ra  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  assinando  em
substituição  ao  Vereador  Sebastião  Joaquim Viei-
ra/PSL (ausente).  A Comissão Permanente de Saú-
de e Assistência Social emitiu parecer pela aprova-
ção do projeto de lei n. 131/2022, com o Vereador
Wilian  Marques  Postigo/PL  assinando  em  substitui-
ção  ao  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(ausente). A Comissão Permanente de Inovação e
Empreendedorismo emitiu parecer pela aprovação
do projeto de lei n. 134/2022. A Comissão Especial,
composta pela Vereadora Denise Cristina Lima de
Andrade/PL -  presidente,  e pelos  Vereadores Wal-
temir  Rodrigues Neves/Patriota – vice-presidente e
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade  -
membro,  emitiu  pareceres  pela  aprovação  dos
projetos  de  decreto  legislativo  n.s  58/2022  e
59/2022. VI- ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se
inscritos  os  Vereadores  Paulo  César  Pereira/DEM,
Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota, Wilian Marques Postigo/PL, Ana Lú-
cia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio  Coelho  Pereira/
Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Dé-
bora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonar-
do  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos, Fizeram uso da tribu-
na os vereadores a seguir relacionados, os demais
inscritos e presentes na sessão, dispensaram. O Ve-
reador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  pri -
meiramente,  falou  sobre  as  péssimas  condições
dos  banheiros  no  Terminal  Rodoviário  Presidente
Tancredo de Almeida Neves. Também comentou o
fato de ter solicitado informações a Secretaria Mu-
nicipal  de Trânsito,  por  meio  de requerimento,  re-
cebendo como resposta,  após três meses,  um CD
virgem. Discorreu sobre a denúncia de que não te-
ria  médicos  nas  Unidades  Básicas  de Saúde Cen-
tral,  do Distrito de Piracaíba,  do Bairro Goiás e na
Unidade de Pronto Atendimento. Concluindo, infor -
mou que a Cascalheira  do Maurão recebeu uma
multa de doze mil reais e foi fechada, dificultando
a retirada de entulhos e de restos de materiais de
construção, por empresas e munícipes. O Vereador
Clayton  Francisco  Brasão/PSC  explanou  sobre  o
projeto  “Cartão Reforma Fácil”,  que será utilizado
para a reforma das casas de pessoas de alta vul -
nerabilidade,  proporcionando  melhor  qualidade
de vida. Falou sobre a visita realizada na Unidade
Básica  de  Saúde  do  Bairro  São  Sebastião,  onde
ocorreu o atendimento estendido após às dezesse-
te horas, nas terças e quintas-feiras, destinado aos
trabalhadores.  A  Vereadora  Denise  Cristina  Lima
de Andrade/PL destacou a precariedade do aten-
dimento no setor de psiquiatria, enfatizando que a
campanha  “Setembro  Amarelo”  visa  chamar  a
atenção para a necessidade de melhorar a saúde
mental.  Também  manifestou  sobre  o  fechamento
da  Cascalheira  do  Maurão,  que  teria  recebido
duas notificações, e que, além de restos da cons-
trução civil, estaria recebendo, indevidamente, ou-
tros  materiais.  O  Vereador  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB apresentou seu apoio ao deputado esta-
dual Raul José de Belém e ao deputado federal Jo-

sé Vitor Resende de Aguiar, ressaltando que, juntos,
trouxeram mais de cento e quarenta milhões de re-
ais  para Araguari.  Com  relação a  construção da
segunda agência da Caixa Econômica Federal na
Avenida Senador Melo Viana, disse que a inaugu-
ração  deverá  ocorrer  ainda  no  corrente  ano.  O
Vereador Marcus Vinícius Duarte/Republicanos dis-
correu  sobre  o  anteprojeto  para  implantação  de
vale-transporte para estudantes de famílias inscritas
no  CadÚnico  (Cadastro  Único).  O  Vereador  Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos para-
benizou a administração do atual  prefeito Renato
Carvalho Fernandes. VII- SEGUNDA CHAMADA- Res-
ponderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues  Pra-
do/PSB, os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Soli -
dariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vere-
adoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina
Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e
os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Mar-
cus Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo César  Pe-
reira/DEM, Renato de Almeida/PSC, Rodrigo Costa
Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli -
dariedade,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
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;
antecedendo cada votação, foi anunciada a dis-
cussão da matéria. Em votação o projeto de lei n.
127/2022,  de autoria  do  Vereador  Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB,  foram aprovados  por  quinze votos:
a) parecer da Comissão Permanente de Legislação
e Justiça; b) projeto de lei n. 127/2022 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 Propo-
sição de Lei n. 103, de 6 de setembro de 2022, que
“Institui o “Dia Municipal do DeMolay”, a ser come-
morado,  anualmente,  no  dia  oito  de  novembro.”
Na sequência,  o plenário aprovou, por  quinze vo-
tos,  pedido de adiamento da votação do projeto
de lei n. 128/2022 (doação de bens imóveis ao Es-
tado de Minas Gerais- Colégio Tiradentes da Polícia
Militar  Rainha da Paz),  formulado pela Vereadora
Eunice  Maria  Mendes/PSB.  Em  votação  o  projeto
de lei n.  126/2022,  de autoria do Executivo,  foram
aprovados por quinze votos:  a) pareceres das Co-
missões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Esporte, La-
zer e Turismo; b) projeto de lei n. 126/2022 e o pare-
cer  da  Comissão  Permanente  de  Redação  que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos
aspectos  gramatical  e  lógico,  registrou  a  íntegra
do texto final no parecer e transformou esse na Pro-
posição de Lei  n.  104, de 6 de setembro de 2022,
que  “Dá  a  denominação  de  Fabiano  Henrique
Santos, conhecido por Fabiano Ferrugem, ao espa-
ço público destinado à prática de artes  marciais,
localizado  no  canteiro  central  da  Avenida  Mato
Grosso, nas proximidades do Vagão Cleverson San-
tos  Salomão.”  Em  votação  o  projeto  de  lei  n.
137/2022,  de autoria  do  Executivo,  foram aprova-
dos por  quinze votos:  a) pareceres das Comissões
Permanentes  de Legislação e Justiça,  de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habita-

ção,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,  Orça-
mento e Tomada de Contas, ao projeto e à emen-
da número um; b) emenda número um (1); c) pro-
jeto  de  lei  n.  137/2022  e  o  parecer  da  Comissão
Permanente de Redação que, após efetuar as ne-
cessárias  correções quanto aos aspectos gramati-
cal  e  lógico,  registrou  a íntegra  do  texto  final  no
parecer e transformou esse na Proposição de Lei n.
105,  de  6  de  setembro de 2022,  que “Estabelece
desconto,  no caso de pagamento à vista,  para o
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Taxas de
Serviços  Urbanos  para  o  exercício  de  2022”  (seis
por cento). Nos pareceres da Comissão Permanen-
te  de Redação aos  projetos  aprovados,  a  Verea-
dora Débora de Sousa Dau/PSC assinou em substi-
tuição  ao  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL
(ausente).  IX-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  ATAS
DAS  SESSÕES  ANTERIORES-  Foram  aprovadas  sem
restrições, por quinze votos, as atas das sessões da
Câmara,  ordinária e extraordinária,  realizadas res-
pectivamente  nos dias  trinta  de agosto e dois  de
setembro de dois mil e vinte e dois. X- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram  aprovados
por quinze votos: a) requerimentos n.s 2.917, 2.918,
2.919, 2.920, 2.921, 2.922, 2.923, 2.924, 2.925, 2.926,
2.927, 2.928, 2.929, 2.930, 2.931, 2.932, 2.933, 2.934,
2.935, 2.936, 2.937, 2.938, 2.939, 2.940, 2.941, 2.942,
2.943, 2.944, 2.945, 2.946, 2.947, 2.948, 2.949, 2.950,
2.951, 2.952, 2.953, 2.954, 2.955, 2.956, 2.957, 2.958,
2.959, 2.960, 2.961, 2.962, 2.963, 2.964, 2.965, 2.966,
2.967, 2.968, 2.969, 2.970, 2.971, 2.972, 2.973, 2.974,
2.975, 2.976, 2.977, 2.978, 2.979, 2.980, 2.981, 2.982,
2.983, 2.984, 2.985, 2.986, 2.987, 2.988, 2.989, 2.990,
2.991, 2.992, 2.993, 2.994, 2.995, 2.996, 2.997, 2.998,
2.999,  3.000,  3.001,  3.002,  /2022;  b)  moções  de
aplauso  n.s  198,  200,  201,  202,  203,  204,  205,  206,
207,  208,  209,  210,  211,  212,  213,  214,  215/2022;  c)
moção de repúdio n. 199/2022. XI- ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia
da próxima sessão  ordinária  os  projetos:  de  lei  n.
128/2022;  de  decreto  legislativo  n.s  58/2022,
59/2022. XII- CHAMADA FINAL- Responderam a Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Verea-
dores Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade,  Clay-
ton  Francisco  Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora
de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duar-
te/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Wal-
temir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; ausente na
sessão o Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL. O
presidente Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Repu-
blicanos agradeceu a presença de todos,  convo-
cou os vereadores para a próxima sessão ordinária
da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia treze
de setembro do corrente  ano;  e,  às  treze horas e
cinquenta  minutos,  declarou  encerrada a  sessão.
Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas
Gerais,  em 6 de setembro de 2022. Ata aprovada
sem restrições,  por  quinze votos.  Sala das  sessões,
em 13 de setembro de 2022.   Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-presidente;
P/  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL-  pri -
meiro-secretário.
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