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PORTARIA GAB Nº 001/2023

“Altera  os  artigos  2º  e  3º  da  Portaria  GAB  nº
002/2022, de 05 de janeiro de 2022, que criou a Co-
missão Permanente de Gerenciamento Eletrônico de
Informações da Câmara Municipal e dá outras provi-
dências.“

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado como membro efetivo da
Comissão Permanente de Gerenciamento  Eletrônico
de Informações da Câmara Municipal de Araguari a
servidora Rafaela Corcino Machado, em substituição
ao membro efetivo José Claudiano Valdivino.

Art.  2º.  Com a alteração promovida nos termos
do art.  1º  desta portaria,  os  arts.  2º e 3º da Portaria
GAB nº 002/2022, de 05 de janeiro de 2022, que criou
a Comissão Permanente de Gerenciamento Eletrôni-
co de Informações, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. Para integrarem a Comissão de que trata
o art.  1º,  ficam designados os  servidores efetivos da
Câmara Municipal: Adriane Resende Campos Alamy,
Ilza Maria Naves de Resende, Juliano Marques Lima,
Leandro Monteiro de Sousa, Luana Maria Barbosa, Nil-
ton Davi Batista e Silmaria Aparecida Lakmann, e os
servidores  de  provimento  em  comissão,  Diego May-
con Cardoso Fachinelli, José Claudiano Valdivino, Gil-
berto  de  Paiva,  Yasmin  Aparecida Depiere  Pinceta,
Victor Eduardo Silva Cordeiro e Luiz Marcos Lima Jú-
nior.

Art.  3º.  Os servidores designados nos  termos  do
art.  2º,  ocuparão  os  seguintes  cargos  na  Comissão
Permanente  de  Gerenciamento  Eletrônico  de  Infor-
mações:

MEMBROS EFETIVOS:
Presidente – Nilton Davi Batista
Membro – Luana Maria Barbosa, 
Membro – Juliano Marques Lima
Membro - Adriane Resende Campos Alamy
Membro – Ilza Maria Naves de Resende
Membro – Leandro Monteiro de Sousa
Membro – Silmaria Aparecida Lakmann
Membro – Diego Maycon Cardoso Fachinelli
Membro – Rafaela Corcino Machado
Membro – Gilberto de Paiva
Membro – Yasmin Aparecida Depiere Pinceta
Membro – Victor Eduardo Silva Cordeiro
Membro – Luiz Marcos Lima Júnior

MEMBROS SUPLENTES:
Ediléia Aparecida Vieira de Oliveira
Tatiany Cristina da Silva Pereira”

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, a
presente portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Muni-
cipal, produzindo efeitos a partir da data da sua assi-
natura.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas
Gerais, em 02 de janeiro de 2023.

Rodrigo Costa Ferreira
Presidente

PORTARIA GAB Nº 002/2023

“Altera o artigo 1º da Portaria GAB nº 013/2022,
de 21 de julho de 2022, que nomeou o pregoeiro e a
equipe de apoio de que trata o Decreto  Municipal
109,  de 1º de julho de 2020, dando outras providên-
cias.

O Presidente da Câmara Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições le-
gais

RESOLVE:

Art.  1º. Fica designado para membro efetivo da
Equipe de Apoio constituída para condução do Pro-
cesso de Licitação da Câmara Municipal de Araguari,
o servidor Manfredo Martin Neto, que ocupará a presi-
dência em substituição ao membro efetivo Greiciele
Pereira Lopes. Fica também designado para membro
efetivo da Equipe de Apoio a servidora Andressa Cris-
tina Borges em substituição ao membro efetivo Edna
Aparecida Viana Abadio.

Art.  2º.  Com a alteração promovida pelo art. 1º
desta portaria, o art. 1º da Portaria GAB nº 018/2022,
de 11 de novembro de 2022, que nomeou o Pregoeiro
e a Equipe de apoio para condução do Processo de
Licitação da Câmara Municipal, passa ter a seguinte
redação:

“PREGOEIRO:
Leonardo da Silva

PRESIDENTE
Manfredo Martin Neto

MEMBROS EFETIVOS 
Danilo Borges dos Santos Martins 
Diego Amaro Simões Fontes
Cleusa Aparecida Vieira
Andressa Cristina Borges
Jorge Nicolau Cafrune Neto

MEMBROS SUPLENTES
Manfredo Martins Neto
José Cleudiano Valdivino”

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, a
presente portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Muni-
cipal, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de
2023.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas
Gerais, em 06 de janeiro de 2023.

Rodrigo Costa Ferreira
Presidente

_____________
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG TORNA PÚ-
BLICO O EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. OBJETO:  RE-
GISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRA-
TAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PUBLICA-
ÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI/MG,  PARA SEREM UTILIZADOS AO LONGO
DE 12 MESES. FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 08
E ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS AUTOMÁTICO. Modali-
dade:  Pregão  Presencial  n°  010/2022  (S.R.P.)  n°
009/2022, HOMOLOGADO, em 06/01/2023, para a pro-

posta da licitante: ARAGUARI COMUNICAÇÕES LTDA –
ME.  (ITEM  ÚNICO)  com  o  valor  total/global  de  R$
84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais). A íntegra da Ata
da Sessão Pública do Pregão, bem como da homolo-
gação do presente certame encontram-se nos autos
do  processo  do  Pregão  Presencial  n°  010/2022  -
(S.R.P.) n° 009/2022. Araguari, 06 de Janeiro de 2023 –
Leonardo Rodrigues da Silva Neto - Presidente da Câ-
mara Municipal de Araguari.
_____________________________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  REALIZADA
NO  DIA  TREZE  DE  DEZEMBRO  DE  DOIS  MIL  E  VINTE  E
DOIS. A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Mi-
nas Gerais,  reuniu-se ordinariamente no dia treze de
dezembro de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às oito
horas,  em sua sede própria, situada na Rua Coronel
José Ferreira Alves, número 758, nesta cidade. O presi -
dente da Câmara, Vereador Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto/Republicanos,  invocando  a  proteção  de
Deus e em nome do povo araguarino, declarou aber -
ta a sessão e solicitou ao primeiro-secretário que fizes -
se a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam
a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Verea-
dor Clayton Francisco Brazão/PSC, a Vereadora Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL e os Vereadores Giulli -
ano Sousa Rodrigues/PSB, Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos  -  presidente,  Paulo  César
Pereira/DEM,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  -  vice-
presidente, Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidarieda-
de, Sebastião Joaquim Vieira/PSL - primeiro-secretário,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resen-
de da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Na sequên-
cia, o primeiro-secretário fez a leitura das atas das ses-
sões anteriores e das correspondências recebidas. II-
LEITURA DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES- Foram li-
das as atas das sessões da Câmara, ordinária e extra -
ordinária,  realizadas respectivamente nos  dias  seis  e
nove de dezembro de dois mil e vinte e dois. III- LEITU-
RA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofícios envi-
ados  pelo prefeito do Município:  a)  n.s  3.466,  3.468,
3.470, 3.475, 3.480, 3.496, 3.504, 3.511/2022, em respos-
ta aos  requerimentos  n.s  28,  1.023,  1.848,  1.739,  162,
1.642, 3.844, 1.950/2022, do Vereador Cláudio Coelho
Pereira/Solidariedade; b) n.  3.379/2022,  encaminhan-
do o saldo bancário referente ao período de vinte e
oito  a  trinta  de  novembro  do  corrente;  c)  n.
3.521/2022, encaminhando e solicitando urgência na
apreciação do projeto de lei n. 236/2022, que “Intro -
duz adequações na Lei n. 6.597, de 25 de agosto de
2022, que dispõe sobre a instituição no calendário do
Município  de  Araguari  da  “Semana  de  Combate  e
Prevenção a Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher”, dando outras providencias”; d) n. 3.532/2022,
encaminhando e solicitando urgência na apreciação
do projeto de lei  n.  237/2022,  que “Promove altera-
ções na Lei n. 5.930, de 12 de setembro de 2017, que
institui Programa de Demissão Voluntária dos Servido-
res Públicos da Administração Direta e Indireta do Mu-
nicípio de Araguari,  e dá outras providências”;  e)  n.
3.533/2022, encaminhando e solicitando urgência na
apreciação do projeto de lei n. 238/2022, que “Altera
o anexo III da Lei n. 6.670, de 9 de dezembro de 2022,
que cria cargos públicos de provimento efetivo e fun-
ções gratificadas e de confiança, dispõe sobre as co-
ordenações  de áreas,  estrutura  de cargos de provi-
mento em comissão, e quadro permanente de pesso-
al da Fundação Municipal de Esportes e Paradesporto
-  FAMEP,  e dá outras  providências”;  f)  n.  3.537/2022,
contendo mensagem acrescentando os §§ 1º e 2º ao
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art. 2º, do projeto de lei n. 200/2022, que “Autoriza a
doação com encargos do imóvel que menciona à
pessoa jurídica Escola Infantil e Fundamental Cana-
dense  Ltda.,  dando  outras  providências”;  g)  n.
3.545/2022, contendo mensagem modificativa à se-
gunda mensagem substitutiva (ofício n. 3.502/2022-
prefeito) ao projeto de lei n. 221/2022, que “Estabe-
lece  o  valor  dos  vencimentos/salários  básicos  dos
profissionais  de  saúde  integrantes  das  categorias
que menciona, cria gratificação especial de desem-
penho, dando outras providências.” Ofício enviado
pelo Vereador Cláudio Coelho Pereira/Solidarieda-
de, justificando sua ausência na sessão ordinária da
Câmara, realizada no dia seis de dezembro do cor-
rente ano. A Mesa da Câmara, para os fins do dis-
posto no inciso X, do art. 44, da Resolução n. 99, de
17 de dezembro de 2021 - Regimento Interno da Câ-
mara, combinado com o § 1º do art. 1º, da Lei n.
5.806, de 29 de setembro de 2016, acatou a justifica-
tiva e deferiu o pedido, considerando que o Verea-
dor Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade apresen-
tou  atestado  firmado pelo  doutor  Gerson  Antônio
Carvalho (CRM-MG 19.999). O presidente da Câma-
ra comunicou ao plenário que a mensagem aditiva
ao projeto de lei n. 200/2022, foi encaminhada pelo
prefeito  por  meio  do  supracitado  ofício  n.
3.537/2022, acatando recomendação da promoto-
ra de Justiça Lílian Tobias- ofício n. 1.064/2022, para
estabelecer o encargo da construção do corredor
ecológico e a destinação do valor  recebido para
programas, projetos e ações voltados para o desen-
volvimento do ensino básico público no âmbito do
Sistema  Municipal  de  Ensino.   IV-  APRESENTAÇÃO
SEM DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a
seguir relacionados, solicitaram ao prefeito por meio
dos requerimentos: 1) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB:
a) n. 4.084/2022- que seja dada a denominação de
Claudemir Alves de Melo a uma repartição pública
na área do Direito; ressaltou o proponente, que este
atuou por mais de dez anos na Assistência Jurídica
Municipal, por meio de convênio com a Universida-
de Federal de Uberlândia; b) n. 4.085/2022- que en-
caminhe projeto de lei  autorizando que,  por meio
de decreto, seja retirada a cláusula de reversão de
imóveis doados pelo Município, desde que atendi-
dos os objetivos que determinaram a doação, possi-
bilitando que empresas e associações beneficiárias
tenham a propriedade desimpedida, podendo efe-
tuar investimentos,  contrair  empréstimos,  etc.;  c) n.
4.086/2022- cópia dos processos referentes aos pre-
gões  eletrônicos  n.s  156/2022  e  320/2022;  d)  n.
4.090/2022- realização de reparo nos telefones das
Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, espe-
cialmente no Loteamento Portal de Fátima, pois al-
guns ramais estariam sem funcionar há mais de um
mês; e) n. 4.091/2022- que seja disponibilizado horá-
rio especial para vacinar contra a Covid-19, as pes-
soas que trabalham até as dezessete horas, conside-
rando que as unidades atendem apenas até às de-
zesseis horas; 2) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Wel-
lington Resende da Silva/PL: n. 4.087/2022- pavimen-
tação asfáltica da Alameda Eugênio Nasciutti (Bair-
ro Maria Eugênia), com instalação de lixeiras no final
da referida via; 3) Marcus Vinícius Duarte/Republica-
nos:  a)  n.  4.092/2022-  que  a  Superintendência  de
Água e Esgoto adote medidas preventivas para evi-
tar os furtos da fiação dos padrões de medição da

CEMIG existentes nos poços artesianos do Bairro Mi-
lenium, principalmente em frente ao número 161 da
Rua Antônio Mordente Filho e Rua Doutor Claudinei
Roosevelt  Della  Posta,  deixando  vários  moradores
sem água, sendo que a SAE não disponibiliza o ca-
minhão-pipa para suprir  a falta de água; também
ocorrem furtos dos cabos da estação de tratamento
de esgoto, trazendo sérios transtornos para a popu-
lação com a paralisação do serviço, ocasionando
mau-cheiro na região; b) n. 4.093/2022- que informe
o motivo da não celebração de convênio para o
funcionamento,  no Município,  da Junta Comercial
do Estado de Minas  Gerais  -  JUCEMG;  segundo o
proponente,  os  contadores  estariam  dependendo
de Belo Horizonte para ter atendimento pelo site, te-
lefone ou mensagem no WhatsApp,  gerando pro-
blemas para os  microempreendedores e empresá-
rios; c) n. 4.094/2022- execução dos serviços de po-
da e limpeza na Praça Maria Barbosa de Morais, no
Loteamento Madrid (Bairro Brasília);  4)  Paulo César
Pereira/DEM: a) n. 4.095/2022- celebração de parce-
ria entre a Fundação Municipal de Esportes e Para-
desporto e a professora de karatê Tamara, para de-
senvolvimento  da  disciplina  de  artes  marciais  nos
equipamentos da FAMEP e em projetos sociais, com
recurso (emenda) destinado pelo vereador  propo-
nente, por meio da Liga Araguarina de Futsal - LAFS;
b)  n.  4.098/2022-  implantação  de  programa  de
transporte urbano público sustentável e de qualida-
de, que garanta a inclusão social, acesso das pesso-
as aos serviços públicos e incentivo ao desenvolvi-
mento econômico, tornando gratuito o serviço de
transporte coletivo para estudantes matriculados no
ensino regular presencial  público e privado,  idosos
acima de sessenta anos, pessoas com deficiência e
seus acompanhantes;  5)  Paulo César  Pereira/DEM,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  n.  4.096/2022-  que  interceda
junto ao Ministério Público Federal visando a notifica-
ção da Superintendência Executiva de Habitação
Triângulo Mineiro e da Caixa Econômica Federal pa-
ra limitar o prazo de notificação dos ocupantes irre-
gulares  de unidades pertencentes aos empreendi-
mentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, ado-
tando o procedimento executado no Município de
Ituiutaba, para acabar com a morosidade na reinte-
gração de posse por parte da União; 6) Paulo César
Pereira/DEM,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB:  n.
4.097/2022- que a Superintendência de Água e Es-
goto adote medidas para acabar com o mau-chei-
ro e o retorno de esgoto para as residências nas ime-
diações das Ruas Doutor Hugo Aguiar, Marta Apare-
cida  Neves  e  adjacentes  (Bairro  Independência);
destacou o proponente, que a adoção de medidas
paliativas, como utilização do caminhão de sucção
de dejetos, contornaria o problema até a execução
de obras de drenagem pluvial; b) n. 4.099/2022- que
após a conclusão das obras na Avenida das Codor-
nas, seja alterado o sinal de parada obrigatória no
cruzamento com a Rua dos Inhambus, priorizando o
tráfego na citada avenida, que tornará via de inten-
so fluxo, por ligar a marginal da BR-050 aos bairros
adjacentes; que seja adotada a mesma medida no
cruzamento da Rua Raul José de Belém cruzamento
com a Rua dos Inhambus; c) n. 4.100/2022- execu-
ção do serviço de pintura estratigráfica de carga e

descarga em frente ao número 500 da Rua Virgílio
de Melo Franco, próximo ao Departamento de Tribu-
tação; 7) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Mar-
ques Postigo/PL: a) n. 4.101/2022- execução de ope-
ração tapa-buracos nas vias do Distrito de Piracaí-
ba; b) n. 4.109/2022- realização de obras de reparo
e de isolamento nas instalações elétricas da quadra
de peteca no Distrito de Piracaíba, pois os fios fica-
ram expostos após a formação de barrancos no en-
torno da quadra, e um ponto da rede subterrânea
estaria sem tampa,  podendo ocasionar  acidentes;
reiterando o pedido formulado por meio do requeri-
mento n. 3.111/2022; 8) Rodrigo Costa Ferreira/Patrio-
ta: a) n. 4.102/2022- realização de capina e limpeza
no terreno localizado entre as Ruas Luiz Carlos, José
Carlos e Anhanguera (Bairro Santiago); se proprieda-
de privada, notificação do proprietário para execu-
tar o serviço; b) n. 4.103/2022- realização de capina
e limpeza no terreno localizado na Rua Braídes Antô-
nio da Cunha esquina com Rua João Rodrigues da
Cunha (Bairro Ouro Verde); se propriedade privada,
notificação do proprietário para executar o serviço;
c) n. 4.104/2022- execução dos serviços de roçagem
e limpeza  no canteiro  central  da  Avenida  Doutor
Oswaldo Pieruccetti  (Bairro Sibipiruna),  pois o mato
estaria atrapalhando a visibilidade dos motoristas; d)
n. 4.105/2022- realização de operação tapa-buracos
na Rua Augusto Chagas (Bairro Amorim),  especial-
mente em frente ao número 780; e) n. 4.107/2022- in-
formações sobre os trâmites dos processos e projeto
de construção do Centro Municipal  de Educação
Infantil  no  Bairro  Milenium,  esclarecendo  se  existe
data prevista para o início das obras; 9) Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, Paulo César Perei-
ra/DEM:  n.  4.106/2022-  ampliação das  estruturas  e
construção de mais salas de aula no Centro Munici-
pal de Educação Infantil - CMEI Inês Vasconcelos de
Paiva Neves, para atender a grande demanda; co-
mo medida paliativa, que seja alugada uma casa
para acolher as crianças que aguardam por vaga;
10)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wellington  Re-
sende da Silva/PL: n. 4.108/2022- aquisição de retro-
escavadeira e de caminhão prancha para a Secre-
taria Municipal de Obras; 11) Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade: a) n. 4.110/2022- realização de
fiscalização,  em  caráter  preventivo  e  no  período
chuvoso, quanto a necessidade de poda ou supres-
são de árvores que oferecem perigo à população;
b) n.  4.111/2022- instalação de iluminação na Rua
Professora Maria Vitória de Araújo (Bairro Sibipiruna);
c) n. 4.112/2022- celebração de parceria com o Pre-
sídio  de  Araguari  visando a  compra de máquinas
para a produção de fraldas descartáveis e de ab-
sorventes pelos detentos (com os dias trabalhados
reduzidos no cômputo da pena),  e  distribuição às
entidades filantrópicas e famílias de baixa renda; d)
n. 4.113/2022- elaboração de projeto para abertura
de avenida a partir da Praça Sérgio Pacheco até o
pontilhão  da  via  férrea-  saída  para  o  Distrito  de
Amanhece; 12) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solida-
riedade,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  n.
4.114/2022- conserto o eletrocardiograma da Unida-
de de Saúde Básica da Família do Novo Horizonte;
13) Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Ro-
drigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  n.  4.115/2022- patrolamento da estrada
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vicinal ao lado da MG-414, entre a cidade de Ara-
guari e o Distrito de Amanhece, devido ao intenso
trânsito de máquinas agrícolas e de ciclistas; 14) Se-
bastião Joaquim Vieira/PSL: n. 4.116/2022- instalação
de academia ao ar livre em frente ao número 75 da
Rua Elúsio Agostinho Duarte, no Loteamento Portal
de Fátima (Bairro de Fatima); 15) Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da  Silva/PL:  n.
4.117/2022- construção de passarela para pedestre
em toda a extensão da Avenida Minas Gerais; 16)
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a) n. 4.118/2022-
instalação de lâmpadas de LED na Rua Monte Ale-
gre (Bairro Santa Helena), reiterando pedido já for-
mulado;  b)  n.  4.119/2022-  instalação de lâmpadas
de LED na Rua Amélia Brandão (Bairro Santa Helena)
e no cruzamento com a Rua das Orquídeas (Bairro
Gutierrez); c) n. 4.121/2022- aquisição de terreno no
Bairro Santa Helena para a construção de uma nova
Unidade  Básica  de  Saúde  Santa  Helena;  d)  n.
4.122/2022- que interceda junto a Polícia Militar, ob-
jetivando que membros da corporação visitem, se-
manalmente, o projeto sociocultural Pé na Rua, no
Assentamento São Sebastião, cujas aulas são minis-
tradas nas segundas e nas quartas-feiras, das dezoi-
to às dezenove horas, para que as crianças vejam a
Polícia Militar como um braço forte e amigo da soci-
edade; e) n. 4.123/2022- que as grandes empresas
(Ebba, LD, Trebechi Tomates, Arroz Vasconcelos, IME-
PAC Araguari e Mataboi) sejam incentivadas a pa-
trocinar projetos sociais em Araguari, como contra-
partida social e mantendo as crianças e os jovens
longes  das  más  influências  e  das  drogas;  f)  n.
4.124/2022-  que  a  empresa  CAF  Transporte  instale
câmeras dentro dos ônibus do transporte coletivo,
coibindo o assédio às mulheres, roubos e agressão
aos  motoristas;  g)  n.  4.125/2022-  que  a  Secretaria
Municipal do Trabalho e Ação Social,  a Fundação
Araguarina de Educação e Cultura e a Fundação
Municipal  de  Esportes  e  Paradesporto,  efetuem  o
cadastro de projetos sociais para conhecer as difi-
culdades e dar apoio aos trabalhos desenvolvidos,
pois muitos seriam de competência do poder públi-
co; h) n. 4.126/2022- realização de limpeza no Bairro
Santa Helena;  reiterando pedido já formulado; 17)
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL: n. 4.120/2022- instalação de lâmpa-
das de LED na Rua Piauí, no Residencial Gran Ville;
18) Wellington Resende da Silva/PL: a) n. 4.127/2022-
execução  do  serviço  de  pintura  estratigráfica  no
cruzamento da Rua Abolição com a Rua Coroman-
del (Bairro Amorim); b) n. 4.128/2022- execução do
serviço de pintura estratigráfica no cruzamento da
Avenida José Messias da Silva com a Rua Raul José
de Belém (Bairro dos Bosques); c) n. 4.130/2022- reali-
zação de limpeza e de manutenção nos bueiros da
Rua da Mata (Bairro Miranda), pois no período chu-
voso, a água fica empoçada; d) n. 4.131/2022- insta-
lação de um redutor de velocidade na Rua Ipameri
esquina com a Rua Sacramento (Bairro Santiago); e)
n. 4.132/2022- doação do lote 12, localizado na qua-
dra E, Rua Ana Batista (Bairro Vieno), para a Associa-
ção dos Moradores do Bairro  Vieno construir  sede
própria, possibilitando que o valor gasto atualmente
com aluguel seja destinado a eventos, doação de
cestas básicas; extensão de rede elétrica no setor,
que confronta com a Fazenda do doutor Romes Na-
der; 19) Wellington Resende da Silva/PL, Paulo César

Pereira/DEM: n. 4.129/2022- instalação de lâmpadas
de LED na Rua Colúmbia (Bairro Santa Terezinha) e
na Rua Alvorada (Bairro Independência); 20) Wilian
Marques Postigo/PL: a) n. 4.133/2022- patrolamento
da estrada vicinal sentido Jacuba, pois os proprietá-
rios das chácaras Esperança e Diamantes estariam
reclamando das dificuldades de trafegar na região,
em virtude dos buracos; b) n. 4.135/2022- instalação
de lâmpadas de LED na Rua Padre Mateus, no Distri-
to  de  Amanhece;  c)  n.  4.136/2022-  instalação  de
placa proteção no balcão de atendimento da Uni-
dade Básica de Saúde da Família - UBSF no Distrito
de Amanhece, considerando o aumento de casos
positivos da Covid-19; 21) Wilian Marques Postigo/PL,
Wellington Resende da Silva/PL:  n.  4.134/2022- que
seja  efetuada  manutenção  e  pintura  no  piso  da
quadra do Centro Educacional Municipal - CEM Ro-
sa Mameri Rade, no povoado do Alto São João, já
que vários  campeonatos  de futsal  estariam sendo
realizados  na unidade escolar;  22)  Wilian  Marques
Postigo/PL, Paulo César Pereira/DEM, Wellington Re-
sende  da  Silva/PL:  n.  4.137/2022-  conclusão  das
obras de pavimentação asfáltica na Rua Saint’Clair
Pereira de Melo, que liga o Loteamento Jardim Pa-
norama ao Residencial Pica-Pau; 23) Ana Lúcia Ro-
drigues  Prado/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM:  a)  n.
4.138/2022-  que  encaminhe  relatório  detalhando
quantos  exames  de  endoscopia,  colonoscopia  e
ressonância  foram  realizados  no  corrente  ano,  e
quantos pacientes aguardam pelos procedimentos;
b)  n.  4.140/2022-  que o eletrocardiograma volte a
ser realizado na Policlínica (de segunda à sexta-fei-
ra), uma vez que a transferência para as Unidades
Básicas de Saúde não estaria atendendo as necessi-
dades da população, que pleiteia a prestação do
serviço na Policlínica e nas UBSs; c) n. 4.142/2022- re-
alização de campanha de prevenção e de consci-
entização sobre bullying escolar, que traz danos pa-
ra as crianças e adolescentes, muitas inclusive com
maior  gravidade;  24)  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/
PSB: a) n. 4.139/2022- instalação de redutor de velo-
cidade ou travessia elevada em frente ao número
131 da Rua Natal Mujalli, em decorrência do grande
fluxo de veículos e do excesso de velocidade no se-
tor, que provocam frequentes acidentes; 25) Ana Lú-
cia Rodrigues Prado/PSB, Clayton Francisco Brazão/
PSC:  n.  4.141/2022-  instalação de mais  dois  bebe-
douros no prédio da Secretaria Municipal de Saúde,
pois o existente estaria em manutenção; 26) Clayton
Francisco Brazão/PSC: a) n. 4.143/2022- aquisição de
equipamentos para a criação de crematório munici-
pal;  b)  n.  4.144/2022-  que seja  dada sequência  à
Avenida Jardim Botânico (Bairro Gutierrez), ligando-
a a Rua Albino Carpanêda Pinho (Bairro Milenium);
c) n. 4.146/2022- notificação dos proprietários para
que determinem execução do serviço de limpeza
no Loteamento Jardim Interlagos III,  bem como no
terreno situado em frente a antiga boate do Mantei-
ga, na Rua Guanabara (Bairro Novo Horizonte); d) n.
4.147/2022- construção de uma praça no Bairro San-
tiago; e) n. 4.148/2022- instalação de lâmpadas de
LED  no  Loteamento  Jardim  Interlagos  III;  f)  n.
4.149/2022- instalação de placas identificando o no-
me  das  ruas  no  Bairro  dos  Industriários;  g)  n.
4.151/2022- que seja disponibilizado um contato dire-
to para solicitar a troca de lâmpadas queimadas; h)
n.  4.152/2022-  construção  de  conjuntos  habitacio-

nais  nos  Bairros  Novo  Horizonte  e  Vieno;  i)  n.
4.153/2022- plantio de árvores frutíferas nas avenidas
e principais canteiros da cidade; 27) Clayton Francis-
co Brazão/PSC,  Eunice Maria Mendes/PSB, Welling-
ton  Resende  da  Silva/PL:  n.  4.145/2022-  expansão
das galerias na Avenida Coronel Theodolino Pereira
de Araújo; 28) Clayton Francisco Brazão/PSC, Eunice
Maria  Mendes/PSB:  n.  4.150/2022-  execução  de
obras de drenagem no Beco Benedito Mundim (Bair-
ro  Novo  Horizonte);  29)  Clayton  Francisco  Brazão/
PSC,  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  n.
4.154/2022-  que as  pessoas com sessenta anos ou
mais sejam isentas de pagar o Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano – IPTU, conforme previsto no Estatuto
do Idoso - Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de
2003; 30) Clayton Francisco Brazão/PSC, Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB,
Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques Posti-
go/PL: n. 4.155/2022- implantação de ciclofaixa nas
Avenidas das Madeiras, das Palmeiras, Nossa Senho-
ra da Penha e Santos Dumont; 31) Débora de Sousa
Dau/PSC: a) n. 4.156/2022- elaboração de um mapa
contendo a localização, fotos e distância a ser per-
corrida para ter acesso às cachoeiras existentes no
Município, a ser utilizado pelos moradores, turistas e
praticantes de trilha; b) n. 4.157/2022- cumprimento
da Lei  n.  4.376,  de 11 de dezembro de 2007, que
proíbe  a  soltura  de  fogos  de  artifício,  no  réveillon
que será realizado pela Prefeitura na Praça Manoel
Bonito, visando o bem-estar de idosos, doentes, be-
bês, crianças, pessoas com grau elevado de autis-
mo e animais que sofrem com os estouros e estampi-
dos dos fogos de artifícios;  lembrou a proponente,
que o espetáculo dos fogos de artifício seria visual,
podendo ser obtido com o uso de artigos pirotécni-
cos sem estampido, também conhecidos como fo-
gos de vista; c) n. 4.158/2022- instalação nas princi-
pais praças de Araguari, no Bosque Jonh Kennedy,
no Parque das Águas e nas principais vias centrais,
de placas de conscientização contra os maus-tratos
aos animais e citando a Lei Federal n. 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, também disponibilizados saqui-
nhos para recolhimento de fezes de animais;  d) n.
4.159/2022- criação de horta comunitária para possi-
bilitar a distribuição dos produtos produzidos às famí-
lias em situação de vulnerabilidade, cadastradas no
CadÚnico ou em outro programa social do Municí-
pio, ocupando de forma inteligente os espaços pú-
blicos e reduzindo a produção de lixo; esclareceu a
proponente, que projeto semelhante estaria sendo
desenvolvido  em  Tupaciguara,  Sete  Lagoas,  Belo
Horizonte, Lavras, dentre outros municípios mineiros;
32)  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL:  a)  n.
4.162/2022- que em dois mil e vinte e três, sejam prio-
rizados investimentos para melhorar a estrutura e ad-
quirir novos veículos para o Departamento de Zoo-
noses;  b)  n.  4.163/2022-  que  encaminhe  relatório
contendo o número de pacientes portadores de di-
abetes atendidos na rede pública, discriminando as
crianças e os adultos, tipo de assistência (consulta,
medicamentos,  aparelhos para aferir  glicose);  que
informe se o Município desenvolve ação ou projeto
para conscientização e combate à doença e am-
paro  às  famílias;  c)  n.  4.164/2022-  celebração  de
parceria com instituições a fim de capacitar e for-
mar profissionais de jardinagem, devido à dificulda-
de  enfrentada  pela  empresa  terceirizada  em  en-
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contrar mão de obra qualificada para cuidar melhor
dos espaços públicos; d) n. 4.165/2022- que encami-
nhe  relatório  sobre  as  políticas  públicas  e  demais
ações implantadas pela atual gestão em favor das
mulheres  e  meninas,  bem  como  previsão  para  o
próximo  ano,  especialmente  no  combate  à  desi-
gualdade de gênero, qualificação e mais oportuni-
dades no mercado de trabalho, e incentivo a parti-
cipação política; e) n. 4.166/2022- que informe se fo-
ram adotadas  providências  para  superar  o  déficit
existente no quadro de servidores da rede municipal
de ensino; de que forma serão supridas as necessi-
dades  existentes,  especialmente  com relação aos
serviços de limpeza e cozinha; se será realizado con-
curso  público  ou novo processo  para  designação
de cargos; se será terceirizada alguma atividade nos
Centros Municipais de Educação Infantil e nos Cen-
tros Educacionais Municipais; e se as questões refe-
rentes ao assunto estarão resolvidas em tempo hábil,
ou  seja,  antes  do  início  do  ano  letivo;  f)  n.
4.167/2022-  que encaminhe relatório  sobre a  distri-
buição de cestas básicas e itens de higiene nos últi-
mos seis meses, especificando o número de homens,
mulheres  e  crianças  beneficiados,  bairros  contem-
plados, se por intermédio dos Centros de Referência
e Assistência Social - CRAS ou atendimento direto na
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, va-
lor investido e o número de cestas entregues, men-
salmente, por cada CRAS; que informe se existe al-
gum depósito para armazenar cestas básicas e re-
gistro de perda de alimentos ou vencimento da da-
ta de validade; 33) Eunice Maria Mendes/PSB: a) n.
4.168/2022- que na Praça dos Ferroviários seja desti-
nado um espaço para o Memorial dos Ferroviários,
com exposição permanente de fotos, painel digital
com fotos e história da ferrovia, livro e vídeo docu-
mentário sobre Araguari e sua relação com a linha
férrea; b) n. 4.169/2022- reforma de dois mata-burros
localizados  nas  estradas  rurais  da  região  do
Britador/BR-050 - km 46, estrada do Desamparo, e na
região do Pontilhão Desamparo entrada na BR/050 -
km 49, utilizadas diariamente por veículos do trans-
porte escolar e de alimentos (verduras, leites, etc.);
34) Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Wilian Marques Posti-
go/PL: n. 4.171/2022- revisão dos salários pagos aos
servidores  comissionados,  pois  estariam  defasados
em relação aos municípios vizinhos. Os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Marcus Vinícius Duar-
te/Republicanos, Wellington Resende da Silva/PL, Wi-
lian Marques Postigo/PL, solicitaram ao gerente da
Caixa Econômica Federal em Araguari (requerimen-
to n. 4.088/2022), que estude a possibilidade instalar
postos  de atendimento nos Residenciais  Portal  dos
Ipês I e II, Bela Suíça I e II. Os Vereadores Giulliano
Sousa Rodrigues/PSB, Wellington Resende da Silva/PL
e Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram a moção
de aplauso n.  278/2022),  ao presidente da Funda-
ção  Araguarina  de  Educação  Araguarina,  Diogo
Machado Cunha e Sousa, bem como ao Grupo Tru-
pê Ventania, pela realização do Cortejo Natalino na
cidade e nos distritos. Os Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB  e  Wellington  Resende  da  Silva/PL
apresentaram a moção de aplauso n.  279/2022, a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pela
belíssima apresentação do Coral no último final de

semana. Os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/
PSB, Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota e Wellington Resende da Silva/PL solicita-
ram o envio de oficio de pêsames (requerimento n.
4.089/2022) à família de Thiago Martins de Oliveira.
Os  Vereadores  Giulliano Sousa Rodrigues/PSB,  Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo
César  Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL  e  Wilian  Marques
Postigo/PL, apresentaram o projeto de decreto legis-
lativo n. 71/2022, que “Concede o Diploma de Hon-
ra ao Mérito ao Restaurante Japa Lounge.” Os Vere-
adores Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Eunice
Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Pa-
triota, Wellington Resende da Silva/PL e Wilian Mar-
ques Postigo/PL, apresentaram a moção de aplauso
n. 280/2022, a Júberson dos Santos Melo, pela sua
atuação em causas sociais, como na realização da
Feijoada do Pombo, possibilitando que sejam efetu-
adas doações ao Abrigo Cristo Rei, Casa do Cami-
nho e distribuição de cestas básicas do Natal Solidá-
rio às famílias carentes. O Vereador Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos  apresentou  a  moção  de
aplauso n. 281/2022, a proprietária da queijaria Oli-
veira na Fazenda Retiro Velho, Sandra Lúcia Alves
Oliveira, por fazer parte das famílias rurais produtoras
de queijo artesanal, resgatando essa tradição e pro-
movendo o reconhecimento dos queijos produzidos
na região, sendo que o Queijo Minas Artesanal Oli-
veira, categoria trinta dias de maturação, recebeu
a  “Medalha  de  Ouro”  no  Concurso  Internacional
Cheese Awards, realizado na Expo-Queijo Araxá. Os
Vereadores  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa  Rodri-
gues/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Wellington  Re-
sende da Silva/PL e Wilian Marques Postigo/PL, apre-
sentaram as moções de aplauso: a) n. 282/2022, ao
Apiário VS (Laís e Vinícius), pela iniciativa de partici-
par Rota do Queijo, inclusive disponibilizando visita-
ção  ao  apiário;  b)  n.  283/2022,  a  Vanusa Cristina
Martins Fernandes dos Santos, pela iniciativa de par-
ticipar da Rota do Queijo, com a fabricação de re-
queijão e doces artesanais; c) n. 284/2022, à Empre-
sa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Minas Gerais – Emater, por valorizar e reconhecer
o trabalho artesanal dos produtores rurais, tendo a
iniciativa de estabelecer, com as famílias produtoras
e a Associação de Produtores de Queijo Minas Arte-
sanal do Triângulo, a Rota do Queijo Minas Artesanal
do Triângulo Mineiro. Os Vereadores Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos  e  Wellington  Resende  da
Silva/PL apresentaram o projeto de lei  n.  239/2022,
que “Declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Araguari  e Distritais.” Os Vereadores
Rodrigo Costa  Ferreira/Patriota,  Eunice Maria  Men-
des/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Sebastião  Joa-
quim Vieira/PSL, Wellington Resende da Silva/PL e Wi-
lian Marques Postigo/PL, apresentaram a moção de
aplauso n. 285/2022, ao tenente-coronel Vanderlan
Alves Gomes e ao tenente Jessé Sechuts Dualdo, ex-
tensiva aos demais colaboradores do Colégio Tira-
dentes, pelo evento de formatura dos alunos do no-
no ano. O Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/
Solidariedade apresentou as seguintes proposições:
 a) moção de aplauso n. 286/2022, ao proprietário
do Supermercado Novo Horizonte, Márcio Almeida

Araújo,  pela  reforma  e  ampliação  do  estabeleci-
mento, acreditando no potencial do Bairro Novo Ho-
rizonte; b) emenda modificativa número 1 (um) ao §
4º  do  art.  4º,  do  projeto  de  lei  n.  218/2022,  que
“Acrescenta § 4º ao art. 4º e parágrafo único ao art.
9º, ambos da Lei n. 6.227, de 24 de outubro de 2019,
e revoga o art. 8º da referida Lei que dispõe sobre a
permissão de uso de máquinas agrícolas do Municí-
pio de Araguari/MG a produtores rurais de pequeno
porte,  nas  condições  que  especifica,  e  dá outras
providências.”  O Vereador  Waltemir  Rodrigues  Ne-
ves/Patriota  apresentou  a  moção  de  aplauso  n.
287/2022, ao secretário Municipal de Agricultura, Da-
nilo Franco, pelo trabalho que vem desenvolvendo,
com comprometimento e agilidade nas ações.  Os
Vereadores Wilian Marques Postigo/PL, Giulliano Sou-
sa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  e  Paulo  César  Pereira/DEM,
apresentaram  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
72/2022,  que  “Concede  o  Diploma  de  Honra  ao
Mérito ao Excelentíssimo Senhor Doutor Malk Mauad
Ydy” – com apoio da Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB  e  o  Vereador  Paulo  César  Pereira/DEM
apresentaram a moção de aplauso n. 288/2022, as
artesãs araguarinas pela participação na trigésima
terceira Feira Nacional de Artesanato no Expominas
em  Belo  Horizonte,  com  o  tema:  “Tudo  na  vida
acontece artesanalmente”; contando com o apoio
da Fundação Araguarina de Educação e Cultura.
As Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL, e os Vereadores Le-
onardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Paulo
César Pereira/DEM e Wellington Resende da Silva/PL,
apresentaram a moção de aplauso n.  289/2022, a
Lucas Grafyt e Diego Fachinelli, pela realização do
terceiro Futebol Solidário em Araguari, no Campo do
Corinthians.  O Vereador Clayton Francisco Brazão/
PSC  apresentou  as  moções  de  aplauso:  a)  n.
290/2022, ao Instituto Betel, pelos relevantes serviços
prestados ao Município, especialmente criando ca-
sa de passagem para acolher as pessoas desabriga-
das e em situação de risco; b) n. 293/2022, a coor-
denação e demais servidores do Departamento de
Zoonoses, pela realização de mutirão de combate à
dengue  no  Bairro  Novo  Horizonte.  Os  Vereadores
Clayton Francisco Brazão/PSC e Wellington Resende
da Silva/PL  apresentaram a moção de aplauso n.
291/2022,  a  Wesley  Vieira  Borges,  pelos  relevantes
serviços prestados como chefe de divisão na Secre-
taria Municipal  de Serviços Urbanos,  fiscalizando o
serviço de varrição e as máquinas do setor de limpe-
za.  Os  Vereadores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,
Denise  Cristina  Lima de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB e Wellington Resende da Silva/PL, apre-
sentaram a moção de aplauso n. 292/2022, ao Con-
selho Municipal de Saúde, pelos relevantes serviços
prestados ao Município e pela realização de confe-
rência da saúde, na capela do Instituto Master de
Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC. Os Verea-
dores Clayton Francisco Brazão/PSC, Denise Cristina
Lima  de  Andrade/PL  e  Wellington  Resende  da
Silva/PL,  apresentaram  a  moção  de  aplauso  n.
294/2022, ao atleta Ricardo de Melo Rodrigues, pela
participação de várias corridas pelo Brasil, represen-
tando Araguari. O Vereador Clayton Francisco Bra-
zão/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,  Leo-
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nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Rodri-
go Costa Ferreira/Patriota e Wellington Resende da
Silva/PL,  apresentaram  a  moção  de  aplauso  n.
295/2022, a Antônio de Melo Rodrigues, pelos vinte
anos de trabalho e dedicação aos idosos no Abrigo
Cristo Rei. A Vereadora Denise Cristina Lima de An-
drade/PL e o Vereador Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos,  por  meio  do  requerimento  n.
4.160/2022, convidaram o responsável pela empresa
Golden Ambiental para fazer uso da tribuna livre, a
fim de prestar esclarecimentos sobre os contratos fir-
mados com a Prefeitura Municipal. A Vereadora De-
nise  Cristina  Lima de  Andrade/PL  e  os  Vereadores
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Posti-
go/PL, solicitaram aos deputados estadual Raul José
de Belém e federal José Vitor de Resende Aguiar (re-
querimento n. 4.161/2022), a indicação de recursos
para a aquisição de novos veículos para atender as
demandas do Departamento de Zoonoses. A Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB solicitou o en-
vio de ofício de pêsames (requerimento 4.170/2022)
à família de Augusta Vieira de Almeida. As Vereado-
ras Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Débora de
Sousa Dau/PSC e o Vereador Sebastião Joaquim Vi-
eira/PSL, apresentaram o projeto de decreto legisla-
tivo n. 73/2022, que “Concede o Diploma de Honra
ao  Mérito  ao  Excelentíssimo  Senhor  Thiago  Scalia
Barbosa.” As Vereadoras Denise Cristina Lima de An-
drade/PL e Eunice Maria Mendes/PSB apresentaram
o  projeto  de  decreto  legislativo  n.  74/2022,  que
“Concede o Título de Cidadã Honorária de Araguari
a Excelentíssima Senhora Linda Paulo Rabelo More-
no.” A Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/
PL  apresentou  o  projeto  de  decreto  legislativo  n.
75/2022,  que  “Concede  o  Diploma  da  Honra  ao
Mérito a Excelentíssima Senhora Mychelle Batista Co-
elho” - com apoio da Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB. A Eunice Maria Mendes/PSB e o Ve-
reador Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentaram
as  seguintes  proposições:  a)  projeto  de  lei  n.
240/2022, que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgâni-
ca do Município de Araguari de 1990, no que diz res-
peito à manutenção do emprego de agente comu-
nitário de saúde” - com apoio da Vereadora Débo-
ra de Sousa Dau/PSC; b) emenda modificativa n. 1
(um) ao art.  1º  do projeto de lei  n.  204/2022,  que
“Cria cargos públicos de provimento efetivo, promo-
ve reestruturação do quadro permanente de servi-
dores  efetivos,  e  dá  outras  providências”  -  com
apoio das Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PSB, Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima
de Andrade/PL.  A Eunice Maria Mendes/PSB apre-
sentou o projeto de lei n. 241/2022, que “Institui o Dia
Municipal  do  Ciclista  e  dá  outras  providências”  -
com apoio da Vereadora Denise  Cristina Lima de
Andrade/PL. V- LEITURA DE PARECERES- Os presiden-
tes das comissões permanentes a seguir relaciona-
das encaminharam à Mesa da Câmara pareceres
aos projetos  em tramitação, conforme disposto no
art. 90 do Regimento Interno. A Comissão Permanen-
te  de  Legislação  e  Justiça  emitiu  pareceres  pela
aprovação:  a) mensagem modificativa ao projeto
de lei n. 200/2022- doação de imóvel a Escola Infan-
til  e  Fundamental  Canadense  Ltda.)-  ofício  n.
3.537/2022-prefeito; b) substitutivo ao projeto de lei
n.  202/2022 (Parque das Águas João Fernandes Fi-
lho); c) mensagem substitutiva ao projeto de lei  n.

220/2022 (regras para declaração de utilidade públi-
ca)- ofício n. 3.506/2022- prefeito; d) segunda men-
sagem substitutiva ao projeto de lei n. 221/2022 (va-
lor dos vencimentos/salários básicos dos profissionais
de saúde)- ofício n. 3.502/2022- prefeito; e) projeto
de lei n. 227/2022 (cria funções gratificada/comissio-
nada de direção,  chefia e assessoramento na FA-
EC);  f)  mensagem substitutiva  ao projeto  de lei  n.
228/2022 (cria funções gratificadas e de confiança
na  Secretaria  Municipal  de  Saúde)-  ofício  n.
3.499/2022-  prefeito;  g)  projeto  de  lei  n.  231/2022
(convênio  com a Santa Casa  de  Misericórdia);  h)
projeto de lei  n.  232/2022 (transforma a Secretaria
Municipal da Juventude e políticas Sobre Drogas em
Secretaria Municipal da Juventude, Combate à Fo-
me e a Dependência Química); i) projeto de lei n.
233/2022 (celebração de acordo administrativo de
reversão amigável de bem imóvel); j) projeto de lei
n. 234/2022 (doação com encargos de imóvel a MC
Sorveteria Ltda.); k) projeto de lei n. 235/2022 (rees-
truturação da  Superintendência  da  Promoção da
Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Inclu-
são Social); l) projeto de lei complementar n. 19/2022
(estrutura administrativa da FAEC); m) projeto de lei
complementar n. 21/2022 (altera a lei Complemen-
tar n. 41, de 30 de junho de 2006- atribuições de car-
gos de provimento em comissão da Administração
Direta,  e  transformação de  cargos).  As  Comissões
Permanentes de Serviços Públicos, Obras, Agroindús-
tria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural, e
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, emi-
tiram pareceres pela aprovação da mensagem mo-
dificativa  ao  projeto  de  lei  n.  200/2022-  ofício  n.
3.537/2022. A Comissão Permanente de Esporte, La-
zer e Turismo emitiu parecer pela aprovação do pro-
jeto  de  lei  complementar  n.  21/2022.  A  Comissão
Permanente de Saúde e Assistência Social emitiu pa-
receres  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  n.
231/2022 e da segunda mensagem substitutiva ao
projeto de lei n. 221/2022- ofício n. 3.502/2022- prefei-
to. A Comissão Permanente de Meio Ambiente emi-
tiu pareceres pela aprovação: mensagem modifica-
tiva  ao  projeto  de  lei  n.  200/2022-  ofício  n.
3.537/2022-prefeito; projeto de lei n. 234/2022; proje-
to de lei complementar n. 21/2022. A Comissão Per-
manente  de  Trânsito  e  Transportes  emitiu  parecer
pela aprovação do projeto de lei complementar n.
21/2022. A Comissão Permanente da Juventude, Di-
reitos  Humanos  e Igualdade Racial  emitiu  parecer
pela aprovação do projeto de lei complementar n.
21/2022, com o Vereador Wilian Marques Postigo/PL
assinando em substituição ao Vereador Renato de
Almeida/PSC (ausente). A Comissão Permanente de
Inovação e Empreendedorismo emitiu parecer pela
aprovação  do  projeto  de  lei  complementar  n.
21/2022. VI-  ORADORES INSCRITOS- Encontravam-se
inscritos  os  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/
PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republica-
nos, Marcus Vinícius Duarte/Republicanos, Paulo Cé-
sar Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Se-
bastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade, Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Wilian Marques Postigo/PL, Ana
Lúcia Rodrigues Prado/PSB, Cláudio Coelho Pereira/
Solidariedade, Clayton Francisco Brazão/PSC, Débo-
ra de Sousa Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andra-
de/PL,

 Eunice Maria Mendes/PSB. Fizeram uso da tribuna os
vereadores a seguir relacionados, os demais inscritos
e presentes, dispensaram. O Vereador Clayton Fran-
cisco Brazão/PSC parabenizou: os representantes do
projeto  Sol  Capoeira  em Movimento,  pela  realiza-
ção, no último fim de semana, do batizado e troca
de  cordas  dos  alunos  capoeiristas;  os  capoeiristas
pelos  projetos  sociais  direcionados  ao  esporte  em
Araguari  e pelo evento realizado com o apoio da
Superintendência de Promoção de Igualdade Raci-
al  de Araguari-SUPIR,  que  contou  com apresenta-
ções de teatro, desfile afro, rap, congado e várias
oficinas de capoeira, tanto angola, como regional;
o prefeito Renato Carvalho Fernandes, pelas ações
realizadas na cidade,  como a ciclofaixa no Bairro
Milenium, que foi resultado de requerimento de sua
autoria e da Vereadora Denise Cristina Lima de An-
drade/PL; também, pela ordem de serviço da arena
multiuso em Araguari, no valor aproximado de oito
milhões de reais; mutirão de combate à dengue no
Bairro Novo Horizonte. Por fim, o Vereador Clayton
Francisco Brazão/PSC falou sobre a visita realizada a
Escola  Estadual  Eleonora  Pieruccetti,  juntamente
com o deputado estadual Raul José de Belém/PSC,
onde será construída a cobertura da quadra, no va-
lor de trezentos e vinte mil reais. Em aparte, a Verea-
dora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB parabenizou o
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC pelo traba-
lho.  O Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Soli-
dariedade relatou que no último fim de semana não
se encontra bem de saúde e encaminhando-se a
Unidade  de  Pronto  Atendimento-UPA  esteve  por
mais de quarenta minutos em espera, pois o sistema
estava fora do ar; questionou se o atendimento não
poderia ser realizado independente de critérios bu-
rocráticos; na sequência, fez a entrega de moção
de aplauso ao presidente Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos. O presidente Leonardo Rodri-
gues  da  Silva  Neto/Republicanos  agradeceu pela
moção. A Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC dis-
correu sobre os seguintes temas: pedido que formu-
lou de pintura estratigráfica para faixas de pedestres
na Avenida Coronel  Theodolino Pereira de Araújo,
sendo que o Executivo, em resposta, teria afirmado
que não há pedestres suficientes para que faça a
pintura estratigráfica no local; importância da divul-
gação, por parte do Município, dos animais disponí-
veis  para adoção no canil  municipal  de Araguari;
necessidade de publicitar as ações de forma séria e
transparente,  levando informações  verídicas  à po-
pulação;  obras  na  Rua  Rui  Barbosa,  destacando
que as faixas de pedestres que estariam niveladas
com as calçadas, oferecendo risco aos pedestres,
tendo em vista que os carros podem subir a calça-
da. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a Vere-
adora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, o Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC, as Vereadoras Débo-
ra 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
Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM, Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribeiro
Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Re-
sende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  VIII-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA-
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Encontravam-se na pauta desta sessão ordinária os
projetos  a  seguir  relacionados;  antecedendo  cada
votação, foi anunciada a discussão da matéria. Dis-
cussão do projeto de lei n. 200/2022. Vereadora Deni-
se Cristina Lima de Andrade/PL: “Então, no meu en-
tendimento, não é porque os moradores entraram em
acordo com o empreendedor que é legal doar um
terreno, vender, com preço baixo desse jeito e tam-
bém não é legal construir uma escola onde era para
ser uma praça, mas quem sou eu, né, para poder, pa-
ra poder criar algum problema aí com os moradores
que já entraram em acordo com o Ministério Público
e com o empresário. Então gente, eu não sou contra
construir essa escola, eu sou contra que fosse construí-
da naquele local. Então né, eu não tenho nada con-
tra esse investimento, né. E nem por isso, e é por isso
que eu vou me abster, me abster de votação.” ... Ve-
reador Clayton Francisco Brazão/PSC: “Deixa eu te fa-
lar. Eu até não seria contra o projeto não, eu acho
que é um ganho enorme para a cidade, se os mora-
dores concordaram, quem sou eu para discordar de
uma comunidade igual o Sibipiruna, mas eu acho que
a área verde que eles entraram em acordo é peque-
na. Então assim, se tem dois milhões e meio para com-
prar um terreno,  por que colocaram uma área tão
pequena dessa  forma? Uma área  verde que pode
contemplar, a questão dos moradores, não é uma mi-
ni praça na realidade não, não Vinícius... O Ministério
Público pode ter olhado, mas a gente tem que saber
o que faz, tem que ter noção do que faz, até mesmo
porque, se eu estou em uma situação, estou em uma
situação, em que eu estou tentando ter um acordo
com a  comunidade  e  o  que custa  eu  ampliar  um
pouquinho mais a área verde, não tem confusão com
morador e o pessoal tem uma área ali para desfrutar
cara. Agora, só que assim, eu infelizmente, eu voto é
contra, por essa situação acho que... torno a repetir
que é um ganho enorme para a cidade, só que meu
voto é contra. Meu voto é contra porque poderia ter
ampliado um pouquinho mais  a  área  verde.  Infeliz-
mente.” ... Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC: “A
entrada do bairro tem um trevo, que é uma mini pra-
ça e está abandonada, cheio de mato, árvore gran-
de, mato alto.  A Deda mesmo hoje fez um requeri-
mento solicitando pessoas, pessoas para o curso de
jardinagem.” Vereador  Leonardo Rodrigues da Silva
Neto/Republicanos: “Sem manifestações no plenário.”
Vereadora Débora  de Sousa Dau/PSC:  “Araguari  já
está cheia de praças, é um investimento ótimo para o
bairro, é uma escola entendeu, eu tenho total tranqui-
lidade. Garliene não pode manifestar. Eu tenho total
tranquilidade para votar esse projeto, por que é inves-
timento, ali na esquina é educação, entendeu. Então
assim, a gente não tem que ver quem está por trás do
empresário, a gente tem que ver quem tem a capaci-
dade para poder investir na cidade, para poder fazer
a cidade crescer, o bairro vai valorizar, mais uma pra-
ça, mais, mais uma praça mais um ponto para pessoa
ficar ali, de ponto de droga, a gente sabe como que
está aqui, mesmo a pracinha, que é da Casa da Cul-
tura, é ponto de droga. As praças estão abandona-
das. Nossa Garliene você é surda? Não pode manifes-
tar! Nossa!” ... Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC:
“Aí mais uma praça? Entendeu, eu tenho total tran-
quilidade, é área verde, área verde, entendeu? Então
assim...  não!  Entendeu!  Então  assim,  é  uma escola,
que, que, que está vindo um investimento para a ci-
dade, teve o parecer favorável do Ministério Público,

os moradores já concordaram. Então, não tem por-
que ir e votar contra esse projeto.” Em votação o pro-
jeto de lei n. 200/2022, de autoria do Executivo, foram
aprovados por doze votos (dois contra): a) pareceres
das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça,
de Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio,
Habitação, Política Urbana e Rural, de Finanças, Or-
çamento e Tomada de Contas,  de Meio Ambiente,
ao projeto e à mensagem modificativa; b) mensagem
modificativa enviada pelo prefeito, por meio do ofício
n. 3.537/2022; c) projeto de lei n. 200/2022 e o parecer
da Comissão Permanente de Redação que, após efe-
tuar  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.
171, de 13 de dezembro de 2022, que “Autoriza a do-
ação com encargos do imóvel que menciona à pes-
soa jurídica Escola Infantil e Fundamental Canadense
Ltda.,  dando outras providências” (imóvel  registrado
sob a  matrícula  62.429,  no  Cartório  de  Registro  de
Imóveis da Comarca de Araguari-MG, com área me-
dindo 8.916,97m², denominada “Praça do Cedro”, si-
tuada  no  loteamento  “Sibipiruna  Park  Residências”,
com frente para a Rua Amélia Araújo). A palavra foi
concedida  ao  Vereador  Giulliano  de  Sousa  Rodri-
gues/PSB: “Só,  como ficou acordado,  nós participa-
mos dos quinze metros, vou fazer uma sugestão, que
nós possamos aí, depois falar com proprietário que vai
adquirir a área, quinze metros é um número pequeno,
mas para não modificar aí a empreendedora, eu en-
tendo o que a Débora falou, mas tem um empreen-
dedor,  tem  condições  de  fazer,  nós  poderíamos  aí
sentar com ele, fazer um projeto bacana, maior, para
poder atender a comunidade, mesmo que tenha sido
acordado pelo Ministério Público com os moradores,
a gente pede aí para fazer uma coisa maior, que pos-
sa atender  melhor  aqueles  ali  que vão usufruir,  tá?
Obrigado presidente!” Em votação o projeto de lei n.
219/2022, de autoria do Executivo, foram aprovados
por quatorze votos: a) pareceres das Comissões Per-
manentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públi-
cos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Políti-
ca Urbana e Rural, de Finanças, Orçamento e Toma-
da de Contas, de Esporte, Lazer e Turismo; b) projeto
de lei n.  219/2022 e o parecer da Comissão Perma-
nente de Redação que, após efetuar as necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógico,
especialmente adequando a ementa e suprimindo o
art. 1º que altera a ementa da Lei n. 6.519, de 10 de
fevereiro de 2022; a íntegra do texto final foi registra-
da no parecer e transformado referido projeto na Pro-
posição de Lei n. 172, de 13 de dezembro de 2022,
que “Introduz alterações na Lei n. 6.519, de 10 de fe-
vereiro de 2022, autorizando o Município de Araguari
a celebrar  Acordo de Cooperação com a Associa-
ção Brasileira de Cidadania e Desenvolvimento, visan-
do a realização de jogos e treinamento de equipes
de voleibol, durante as competições de Voleibol da
Superliga A e Campeonato Mineiro de Voleibol mas-
culino, dando outras providências.” Os projetos de de-
creto legislativo n. 69/2022 (de autoria do Vereador
Clayton Francisco Brazão/PSC), n. 70/2022 (de autoria
da Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e
do Vereador Paulo César Pereira/DEM), foram apro-
vados por quatorze votos, assim como corresponden-
tes  pareceres  da Comissão Permanente  de Legisla-
ção e Justiça, da Comissão Especial e da Comissão
Permanente de Redação, sendo que referidos proje-

tos, promulgados pelo presidente da Câmara, foram
convertidos respectivamente nos Decretos Legislati-
vos:  a)  n.  1.234,  de 13 de dezembro de 2022, que
“Concede  o  Título  de  Cidadão  Honorário  de  Ara-
guari  ao Excelentíssimo Senhor  Jânio Lira de Almei-
da”;  b) n.  1.235, de 13 de dezembro de 2022,  que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Exce-
lentíssimo  Senhor  Rodolfo  Eduardo  Savioli  Mota.”
Quando da discussão do projeto de lei complemen-
tar n. 14/2022, foi  concedida vista por seis dias,  ao
Vereador Wilian Marques Postigo/PL. IX- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi aprova-
da sem restrições,  por  quatorze  votos,  as  atas  das
sessões da Câmara, ordinária e extraordinária, reali-
zadas respectivamente nos dias seis e nove de de-
zembro de dois mil  e vinte e dois.  X-  DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram  aprovados,
por quatorze votos: a) requerimentos n.s 4.084, 4.085,
4.086,  4.087,  4.088,  4.089,  4.090,  4.091,  4.092,  4.093,
4.094,  4.095,  4.096,  4.097,  4.098,  4.099,  4.100,  4.101,
4.102,  4.103,  4.104,  4.105,  4.106,  4.107,  4.108,  4.109,
4.110,  4.111,  4.112,  4.113,  4.114,  4.115,  4.116,  4.117,
4.118,  4.119,  4.120,  4.121,  4.122,  4.123,  4.124,  4.125,
4.126,  4.127,  4.128,  4.129,  4.130,  4.131,  4.132,  4.133,
4.134,  4.135,  4.136,  4.137,  4.138,  4.139,  4.140,  4.141,
4.142,  4.143,  4.144,  4.145,  4.146,  4.147,  4.148,  4.149,
4.150,  4.151,  4.152,  4.153,  4.154,  4.155,  4.156,  4.157,
4.158,  4.159,  4.160,  4.161,  4.162,  4.163,  4.164,  4.165,
4.166,  4.167,  4.168,  4.169,  4.170,  4.171/2022;  b)  mo-
ções de aplauso n.s 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285,  286,  287,  288,  289,  290,  291,  292,  293,  294,
295/2022. O plenário ainda aprovou, por quatorze vo-
tos, o pedido formulado pelo prefeito por meio do ofí-
cio n. 3.504/2022, de prorrogação do prazo para en-
caminhamento  de  resposta  ao  requerimento  n.
3.844/2022, prorrogação essa a partir do encerramen-
to do prazo inicial.  XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO-  Ficaram para a ordem do dia  da próxima
sessão extraordinária: segunda mensagem substitutiva
ao  projeto  de  lei  n.  221/2022;  projetos  de  lei  n.s
202/2022,  222/2022,  227/2022,  231/2022,  232/2022,
233/2022, 235/2022, 236/2022, 237/2022; e projeto de
lei  complementar  n.  19/2022.  XII-  CHAMADA  FINAL-
Responderam a Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Pra-
do/PSB, o Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC, as
Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC, Denise Cristi-
na Lima de Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e
os Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB, Leonar-
do Rodrigues da Silva Neto/Republicanos, Marcus Vi-
nícius Duarte/Republicanos, Paulo César Pereira/DEM,
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Alves Ribei-
ro Júnior/Solidariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resen-
de da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL; ausentes na
sessão os Vereadores Cláudio Coelho Pereira/Solidari-
edade e Renato de Almeida/PSC. O presidente Leo-
nardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos agrade-
ceu a presença de todos, convocou os vereadores
para a próxima sessão extraordinária da Câmara, a
realizar-se às oito horas e trinta minutos do dia dezes-
seis de dezembro do corrente ano; e, às doze horas e
vinte minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 13
de dezembro de 2022. Ata aprovada sem restrições,
por quatorze votos.  Sala das sessões,  em 20 de de-
zembro de 2022.  Vereador Leonardo Rodrigues da Sil-
va Neto/Republicanos-presidente; - Vereador Sebasti-
ão Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.  
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