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DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N. 952, de 9 de abril de 2019.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
WAGNER LOPES DA SILVA BRAZ.”

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

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor WAGNER LOPES DA SILVA BRAZ, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data a ser marcada de comum
acordo entre a Câmara Municipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 9 de abril de
2019.

Wesley Marcos Lucas de Mendonça              Ana Lúcia Rodrigues Prado
             Presidente                                                    Primeira Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N. 953, de 9 de abril de 2019.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO DE SOUZA TERRA.”

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

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor FERNANDO DE SOUZA TERRA, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data a ser marcada de comum
acordo entre a Câmara Municipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 9 de abril de
2019.

Wesley Marcos Lucas de Mendonça              Ana Lúcia Rodrigues Prado
             Presidente                                                    Primeira Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N. 954, de 9 de abril de 2019.

“Concede o de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora
STELLA RODRIGUES BERNARDES.”

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

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima
Senhora STELLA RODRIGUES BERNARDES, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data a ser marcada de comum
acordo entre a Câmara Municipal e a homenageada.

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 9 de abril de
2019.

Wesley Marcos Lucas de Mendonça              Ana Lúcia Rodrigues Prado
             Presidente                                                    Primeira Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N. 955, de 9 de abril de 2019.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
LUIZ CLÁUDIO MENDONÇA.”

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

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor LUIZ CLÁUDIO MENDONÇA, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data a ser marcada de comum
acordo entre a Câmara Municipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 9 de abril de
2019.

Wesley Marcos Lucas de Mendonça              Ana Lúcia Rodrigues Prado
             Presidente                                                    Primeira Secretária
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DECRETO LEGISLATIVO N. 956, de 9 de abril de 2019.

“Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
SEBASTIÃO NAVES DE OLIVEIRA.”

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

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor SEBASTIÃO NAVES DE OLIVEIRA, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.

Art. 2º A entrega do Diploma será feita em data a ser marcada de comum
acordo entre a Câmara Municipal e o homenageado.

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

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 9 de abril de
2019.

Wesley Marcos Lucas de Mendonça              Ana Lúcia Rodrigues Prado
             Presidente                                                    Primeira Secretária

INSTITUCIONAL

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. A Câmara Municipal de
Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniu-se ordinariamente no dia vinte e seis de março de dois
mil e dezenove, terça-feira, às oito horas, em sua sede própria, situada na Rua Coronel José
Ferreira Alves, número 758. O presidente da Câmara, Vereador Wesley Marcos Lucas de
Mendonça, solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA-
Responderam os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/PTB - primeira secretária, Cláudio Coelho
Pereira/SD, Clayton Francisco Brazão/PRP, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/PP, Levi de Almeida
Siqueira/MDB, Paulo Sérgio Oliveira do Vale/PV, Sebastião Joaquim V ieira/PSL, Wanderlei Inácio/
PRTB, Wellington Resende da Silva/PMN, Wesley Marcos Lucas de Mendonça/PPS - presidente.
Então o presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo araguarino, declarou
aberta a sessão e solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e
das correspondências recebidas. II- LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR- Foi lida a ata da
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia dezenove de março de dois mil e dezenove. III-
LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Município,
Marcos Coelho de Carvalho: a) n. 521/2019, em resposta ao requerimento n. 449/2019, do
Vereador Carlos Antônio de Brito Machado; b) n. 524/2019, em resposta ao requerimento n.
1.686/2018, do Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto; c) n.s 522, 523/2019, em resposta
aos requerimentos n.s 370, 392/2019, subscritos por diversos vereadores; d) n. 542/2019,
encaminhando relatório de benefícios eventuais concedidos no mês de fevereiro do corrente,
em cumprimento ao disposto na Lei n. 4.377/2007; e) n. 598/2019, encaminhando mensagem
modificativa ao caput e inciso II do art. 1º, e ao inciso I do parágrafo único, do projeto de lei n.
046/2019, que autoriza a concessão de subvenção financeira à Associação dos Universitários do
Triângulo – AUTI; f) n. 575/2019, encaminhando mensagem modificativa ao art. 1º do projeto de
lei n. 020/2019, que dispõe sobre a alteração na Lei n. 1.639/1974- Estatuto dos Funcionários do
Município de Araguari, e na Lei Complementar n. 041/2006- Estrutura do Plano de Empregos
Públicos e Carreiras da Administração Direta do Município; g) n. 576/2019, encaminhando o projeto
de lei n. 047/2019, que “Dispõe sobre a criação de abono salarial mensal aos servidores ocupantes
dos cargos ou empregos públicos de Técnico de Enfermagem e de Auxiliar de Saúde Bucal, lotados
na Secretaria Municipal de Saúde, dando outras providências”; h) n. 577/2019, encaminhando e
solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n. 048/2019, que “Autoriza a doação de
terreno a Empresa Gabriela Goreti de Souza Rodrigues Terraplanagem – ME, dando outras
providências”; i) n. 599/2019, encaminhando o projeto de lei n. 049/2019, que “Dispõe sobre a
transformação do cargo público de Diretor-Geral do Departamento de Licitações e Contratos
Administrativos em Subsecretário Municipal de Administração, Contratos e Licitações.” Ofício
enviado pelo Vereador Dhiosney de Andrade, justificando sua ausência na sessão ordinária
realizada no dia dezenove de março do corrente, para os fins do disposto no inciso X, do art. 40,
do Regimento Interno da Câmara, combinado com o § 1º, do art. 1º, da Lei n. 5.806/2016. Então,
foi comunicado ao plenário que a Mesa da Câmara acatou esta justificativa e deferiu o pedido,
considerando que o Vereador Dhiosney de Andrade apresentou atestado firmado pelo doutor
Sílvio França Filho (CRM-MG 22.348-T). IV- LEITURA DE PARECERES- Os presidentes das comissões
permanentes a seguir relacionadas encaminharam à Mesa da Câmara pareceres aos projetos
em tramitação, conforme disposto no art. 79 do Regimento Interno. A Comissão Permanente de
Legislação e Justiça emitiu pareceres pela aprovação: a) da mensagem modificativa enviada pelo
prefeito, por meio do ofício n. 575/2019, ao projeto de lei n. 020/2019 (altera Lei n. 1.639/1974 e
Lei Complementar n. 041/2006); b) projeto de lei n. 044/2019 (altera a denominação do enunciado
do anexo IV – Ordens Judiciais da Lei 6.091/2018- tabela diferenciada para complementação

financeira de serviços médicos assistenciais de saúde relativos); c) projeto de lei n. 045/2019
(celebração de convênio com Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais); d) projeto de lei n.
046/2019 (concessão de subvenção financeira à AUTI) e mensagem modificativa enviada pelo
prefeito, por meio do ofício n. 598/2019. A Comissão Permanente de Serviços Públicos, Obras,
Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela aprovação: a)
da mensagem modificativa (ofício n. 575/2019- prefeito) ao projeto de lei n. 020/2019; b) projeto
de lei n. 045/2019; c) projeto de lei n. 046/2019 e mensagem modificativa (ofício n. 598/2019-
prefeito); d) projeto de lei complementar n. 004/2019 (altera Lei Complementar n. 072/2011-
Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal- SIM). A Comissão Permanente de
Serviços Públicos, Obras, Agroindústria, Comércio, Habitação, Política Urbana e Rural emitiu
parecer pela reprovação da emenda n. 001 ao projeto de lei n. 020/2019. A Comissão Permanente
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de
lei: a) n. 016/2019 (doação imóvel COHAB-MINAS); b) n. 017/2019 (celebração de cooperação
técnica com a Defensoria Pública de Minas Gerais); c) n. 023/2019 (altera Lei n. 5.283/2013-
Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores); d) n. 045/2019; e) n. 046/2019 e
mensagem modificativa (ofício n. 598/2019- prefeito); f) de lei complementar n. 003/2019 (altera
Lei Complementar n. 062/2009- Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara Municipal).
A Comissão Permanente de Educação e Cultura emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei
n. 046/2019 e mensagem modificativa (ofício n. 598/2019- prefeito). A Comissão Permanente de
Saúde e Assistência Social emitiu pareceres pela aprovação dos projetos de lei: a) n. 039/2019
(Canil Municipal); b) n. 044/2019; c) n. 045/2019. A Comissão Permanente de Trânsito e Transportes
emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei n. 046/2019 e mensagem modificativa (ofício n.
598/2019- prefeito). A Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa do Consumidor emitiu
parecer pela aprovação do projeto de lei n. 045/2019. V- APRESENTAÇÃO SEM DISCUSSÃO DE
PROPOSIÇÕES- Os Vereadores a seguir relacionados solicitaram ao prefeito, por meio dos
requerimentos: 1) Paulo Sérgio Oliveira do Vale: a) n. 654/2019- que informe o motivo da demora
na realização de manutenção na rede de esgoto no cruzamento da Rua José Nocera com a Rua
Isolino Américo Silva, Bairro Amorim; b) n. 657/2019- notificação do proprietário para realização
de limpeza no lote situado ao lado do número 355 da Rua Piauí, no Bairro Ouro Verde; c) n. 658/
2019- disponibilizar área de propriedade do Município para os jovens realizarem eventos com
som automotivo; d) n. 659/2019- notificação dos proprietários para realização de limpeza nos
lotes situados no entorno da Igreja de São Judas Tadeu, bem como nos demais setores do Bairro
Independência; e) n. 660/2019- que seja intensificado, no Bairro Independência, o combate ao
mosquito transmissor da dengue; f) n. 661/2019- reposição das lâmpadas queimadas na Rua
Orlando Luiz Clemente, Bairro Independência; g) n. 663/2019- realização de operação tapa-
buracos e recapeamento das ruas no Bairro Independência; h) n. 664/2019- reestruturação e
reforma da Praça Ilídio Miguel Duarte, Bairro Independência; 2) Paulo Sérgio Oliveira do Vale,
Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 662/2019- sinalização estratigráfica no Bairro
Independência, principalmente na porta da Igreja de São Judas Tadeu; 3) Sebastião Joaquim
Vieira: a) n. 669/2019- relação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado n.
001/2018 e convocados para preenchimento de vagas nas unidades escolares, especificando o
número da inscrição, classificação no concurso, local e horário de trabalho; b) n. 674/2019-
encaminhando para análise o anteprojeto que “Institui o reconhecimento do caráter educacional
e formativo do Jiu Jitsu e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos
estabelecimentos de educação básica do Município”; 4) Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Sebastião
Joaquim Vieira: a) n. 670/2019- relação dos candidatos aprovados na primeira fase do processo
seletivo simplificado n. 001/2018, contendo o número da inscrição e classificação no concurso;
5) Levi de Almeida Siqueira, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Sebastião Joaquim Vieira: a) n.
671/2019- quantidade de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, que foram devolvidos
ao Município, informando o nome do beneficiário, número de inscrição e endereço do imóvel,
bem como o nome, endereço e telefone dos inscritos no cadastro reserva; 6) Levi de Almeida
Siqueira, Sebastião Joaquim Vieira: a) n. 672/2019- quantidade de imóveis do Programa Minha
Casa, Minha Vida, que foram devolvidos ao Município, informando o nome do beneficiário,
número de inscrição e endereço do imóvel, bem como o nome, endereço e telefone dos inscritos
no cadastro reserva; 7)  Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Sebastião Joaquim Vieira: a) n. 673/2019-
que informe se foi finalizado o processo de licitação sobre  o transporte único de passageiros
(mototáxi); se negativa a resposta, data prevista para a abertura e encaminhamento de cópia do
processo, quando concluído; 8) Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Warley Ferreira de Morais: a)
n. 675/2019: realização de mutirão de limpeza nas vias e logradouros do Bairro Santa Helena; 9)
Warley Ferreira de Morais: a) n. 676/2019- execução do serviço de capina na Avenida Brasil,
Bairro Brasília, principalmente no canteiro central; b) n. 679/2019- pintura estratigráfica em frente
ao Centro Educacional Municipal João Ribeiro e a Escola Estadual Coronel Lindolfo França, no
Distrito de Piracaíba; c) n. 681/2019- notificação dos proprietários para realização de limpeza
nos terrenos de números 1.075 e 1.085 da Rua Afif Rade, no Loteamento Portal do Cerrado II,
Bairro Ouro Verde; 10) Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Warley Ferreira de Morais: a) n. 677/
2019- implantação de mão única na Rua Comendador Miguel Pedreiro, Bairro Goiás, por ser
uma via muito estreita e funcionar no setor a Escola Estadual Antônio Nunes de Carvalho Filho;
b) n. 678/2019- pintura estratigráfica em frente ao Centro Educacional Municipal Realino Elias
Carrijo e a Escola Estadual Arthur Bernardes, no Distrito de Amanhece; 11) Warley Ferreira de
Morais, Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 680/2019- implantação de ciclovia na Avenida
Cornélia Rodrigues da Cunha, Bairro Santiago; b) n. 685/2019- pavimentação asfáltica nas Ruas
Jaime Araújo e Maranhão, Bairro Santa Terezinha; c) n. 688/2019- que sejam tomadas providências
para o funcionamento dos laboratórios de informática das escolas municipais, justificando o
motivo de não estarem em atividade; 12) Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 682/2019-
implantação nas escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares do “Projeto Agente de
Trânsito Mirim”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito; b) n. 686/2019- realização
de mutirão de limpeza no Bairro Goiás parte alta, especialmente no lote vago (número 51) da
Rua Lourival Pereira Barbosa; c) n. 687/2019- que no processo de licitação para contratação de
empresa de engenharia, visando a execução de manutenção no sistema de iluminação pública,
conste que as lâmpadas convencionais deverão ser trocadas por lâmpadas de LED, e que deverá
ser disponibilizada conexão wi-fi em alguns setores, como praças; 13) Levi de Almeida Siqueira,
Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 683/2019- instalação de lâmpadas de LED na Rua Jaime
Gomes e na Rua Raul José de Belém; 14) Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Warley Ferreira de
Morais, Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 684/2019- pavimentação asfáltica e iluminação
do trecho da Rua Pires do Rio (Bairro Santiago) situado próximo a Avenida Miguel Assad Debs
(Bairro Santa Terezinha); 15) Ana Lúcia Rodrigues Prado, Warley Ferreira de Morais: a) n. 692/
2019- disponibilizar vigilante para prestação de serviço na Policlínica, durante o atendimento ao
público; b) n. 694/2019- que informe o local onde estaria sendo realizado o exame de cateterismo,
assim como o número de pessoas na fila de espera; c) n. 695/2019- pintura estratigráfica na Rua
Abolição cruzamento com a Rua Coromandel, Bairro Amorim; 16) Ana Lúcia Rodrigues Prado,
Clayton Francisco Brazão, Levi de Almeida Siqueira, Warley Ferreira de Morais: a) n. 693/2019-
que informe o nome dos pacientes que estariam na fila de espera referente aos aparelhos
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auditivos, e quantos são atendimentos mensalmente; 17) Ana Lúcia Rodrigues Prado: a) n. 696/
2019- relação dos atendentes do SINE, discriminando o número de atendimentos realizados por
cada um no mês de fevereiro do corrente ano; b) n. 697/2019- data prevista para o retorno das
obras de asfaltamento da Avenida Benedito Teodoro Naves, Bairro Vieno; 18) Ana Lúcia Rodrigues
Prado, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Warley Ferreira de Morais: a) n.s 698, 699, 700, 701,
702, 703, 704, 705 e 706/2019- realização de operação tapa-buracos nas seguintes vias do Bairro
Santa Helena: trecho compreendido entre os números 533 e 666 da Rua Monte Alegre; nas
imediações do número 337 da Rua João da Cruz Machado; trecho compreendido entre os números
238 e 570 da Rua Eurípedes Barsanulfo; Rua Horizonte esquina com a Rua Aimorés; nas
proximidades do número 453 da Rua Elias Peixoto; trecho compreendido entre os números 1.005
e 1.098 da Rua Natal Mujalli; trecho compreendido entre os números 1.016 e 1.177 da Rua
Paissandú; Rua Natal Mujalli esquina com a Rua Monte Alegre; trecho compreendido entre os
números 146 e 190 da Rua da Paz; 19) Carlos Antônio de Brito Machado: a) n. 707/2019- operação
tapa-buracos em frente ao número 10 da Rua dos Portadores, Bairro Goiás; b) n. 708/2019- redutor
de velocidade em frente ao número 1.177 (Mega Dony Supermercado) da Rua Imirene Araújo
Alves, no Loteamento Portal de Fátima I, Bairro Brasília; c) n. 709/2019- instalação de semáforo,
redutores de velocidade, placas de retorno e pintura estratigráfica no cruzamento da Avenida
Brasil com a Avenida Comissão Crulls; 20) Clayton Francisco Brazão: a) n. 710/2019- execução do
serviço de pintura estratigráfica nas ruas dos Bairros Santa Helena e Novo Horizonte (Loteamentos
Nossa Senhora da Penha, Beatriz e Canaã); b) n. 711/2019- que informe o número de funcionários
da Unidade de Pronto Atendimento (médicos e demais funções), especificando o horário de cada
um, bem como a carga horária semanal dos médicos das Unidades Básicas de Saúde da Família;
c) n. 712/2019- recapeamento do trecho da Rua Abolição situado entre a Rua Antônio Camilo da
Costa e a Avenida das Codornas; 21) Cláudio Coelho Pereira: a) n. 713/2019- implantação de
mão única na Rua Maria Cândida Peixoto, Bairro Miranda, sentido Avenida Minas Gerais/ Avenida
Mato Grosso; b) n. 714/2019- que sejam recolocadas as placas de “proibido estacionar” no lado
direito da Rua Professora Lourdes Naves, sentido Segundo Batalhão Ferroviário/ Avenida Mato
Grosso; c) n. 715/2019- reforma do Ginásio Poliesportivo Nadir Borges Brandão – Zebrinha; d) n.
716/2019- implantação de mão única na Rua Manoel Assis Pereira, Bairro Goiás, após a Avenida
Coronel Belchior de Godoi- sentido Paróquia de São Judas Tadeu; e) n. 717/2019- instalação de
cobertura nos pontos de ônibus de embarque e desembarque de passageiros do transporte
coletivo intermunicipal (Araguari/Uberlândia), nas proximidades do Mercado Municipal; 22)
Dhiosney de Andrade: a) n. 718/2019- cópia do geomapeamento do transporte escolar referente
ao segundo semestre de dois mil e dezesseis; b) n. 721/2019- cópia do processo licitatório n.
455/2019, da Superintendência de Água e Esgoto- empresa Martins e Silva Poços Artesianos ME;
c) n. 722/2019- que a Superintendência de Água e Esgoto encaminhe cópia das notas e dos
comprovantes de pagamento das despesas diversas, no valor de trezentos e cinquenta e seis mil
setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos, constantes da prestação de contas do segundo
quadrimestre de dois mil e dezoito; 23) Clayton Francisco Brazão, Dhiosney de Andrade, Paulo
Sérgio Oliveira do Vale, Sebastião Joaquim Vieira: a) n. 720/2019- relatório das vistorias realizadas
nos veículos das empresas Limiar Transportes Ltda. e Transdutra Transportes, utilizados no
transporte escolar, bem como cópia dos documentos dos veículos, das habilitações dos motoristas
e relação dos monitores; 24) Dhiosney de Andrade, Giulliano Sousa Rodrigues, Sebastião Joaquim
Vieira, Warley Ferreira de Morais: a) n. 723/2019- relação dos cem maiores devedores da
Superintendência de Água e Esgoto no mês de março, de dois mil e dezoito e de dois mil e
dezenove; 25) Giulliano Sousa Rodrigues, Levi de Almeida Siqueira, Lúcio Flávio Rodrigues da
Cunha, Warley Ferreira de Morais, Wesley Marcos Lucas de Mendonça: a) n. 724/2019-
providências quanto ao alagamento das Ruas José Monteiro de Araújo e Marieta Vieira de Queiroz,
no Bairro V ieno; 26) Giulliano Sousa Rodrigues, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha: a) n. 725/2019-
cópia dos laudos veiculares das vans que prestam serviço para a Prefeitura Municipal de Araguari;
b) n. 726/2019- número exato de casos confirmados de dengue, especificando as medidas tomadas
no combate ao mosquito transmissor e para conscientização da população; c) n. 727/2019-
construção de uma segunda pista (asfaltada) na Rua João Rodrigues da Cunha, via de acesso ao
Presídio de Araguari e ao Cemitério Park; 27) Levi de Almeida Siqueira: a) n. 728/2019- realização
de limpeza no entorno dos Centros Municipais de Educação Infantil Wanda Pieruccetti (Rua Milton
Miguel Duarte, Residencial Portal dos Ipês I) e Lybia Vieira (Rua Maria Geralda Silva, Residencial
Portal dos Ipês II); b) n. 729/2019- revitalização da Praça da Constituição (poda das árvores,
instalação de lâmpadas de LED), principalmente no setor do Conservatório Estadual de Música e
Centro Interescolar de Artes Raul Belém; c) n. 731/2019- recolocação de dois bicicletários no
Condomínio Araguari - Mercado Municipal; 28) Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Levi de Almeida
Siqueira: a) n. 730/2019- que solicite aos deputados estadual Raul José de Belém e federal José
Vitor de Resende Aguiar que intercedam junto aos órgãos competentes, visando que as atuais
dependências do Fórum Doutor Oswaldo Peiruccetti (após a transferência deste para as novas
instalações), sejam cedidas para a instalação de órgãos públicos municipais; 29) Lúcio Flávio
Rodrigues da Cunha: a) n. 732/2019- instalação de dois redutores de velocidade na Avenida
Comissão Crulls e Avenida Brasil, Bairro Brasília; b) n. 735/2019- que sejam trocados os aparelhos
quebrados da academia ao ar livre existente na Avenida das Palmeiras, no Residencial Alan Kardec;
c) n. 736/2019- instalação de lâmpadas de LED na Rua Rômulo Augusto Carpanêda, no Bairro
Independência; d) n. 738/2019- motivo da demora (mais de cinco horas) no atendimento de
pacientes na Unidade de Pronto Atendimento; e) n. 739/2019- instalação de faixa para pedestre
em frente ao Centro Educacional Municipal Realino Elias Carrijo, no Distrito de Amanhece; f) n.
740/2019- realização de limpeza nos canteiros existentes na área interna do Centro Municipal de
Educação Infantil Vó Zita, Bairro Goiás; 30) Douglas Vieira Rodrigues Tosta, Lúcio Flávio Rodrigues
da Cunha: a) n. 734/2019- cópia das notas fiscais e dos empenhos referentes aos pagamentos
efetuados ao Segundo Batalhão Ferroviário e PAM (convênio para revitalização de asfalto), em
dois mil e quinze, dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete, bem como efetuados as empresas
de revitalização, serviços de asfaltamento e operação tapa-buracos, no mesmo período; 31)
Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Warley Ferreira de Morais:
a) n. 737/2019- cópia dos documentos relativos aos serviços prestados pela empresa Remo, no
período de dois mil e quinze a dois mil e dezenove, como ordens de serviço, empenhos com
assinatura do solicitante, relatório da receita arrecadada no período e custos gerados pela
prestação do serviço; 32) Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Sebastião Joaquim Vieira: a) n. 741/
2019- implantação de linha do transporte coletivo até a comunidade de Ararapira, serviço que
era prestado pelo ex-vereador José de Miranda Cardoso, falecido recentemente. O Vereador
Paulo Sérgio Oliveira do Vale apresentou o requerimento n. 655/2019, solicitando que seja
“acrescido ao requerimento de instauração da CLI denominada Hoope para constar que o seu
objeto compreende todos os assuntos desencadeados naquela operação policial, especialmente
o tráfico de influência, corrupção, peculato e prevaricação praticados por agentes políticos, o
objeto deve se adequar ao inteiro teor da operação nos termos da Lei orgânica do município de
Araguari [sic].” Os Vereadores Paulo Sérgio Oliveira do Vale e Wesley Marcos Lucas de Mendonça
solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 656/2019) à família da senhora Ana
Valdete. Os Vereadores Sebastião Joaquim Vieira, Warley Ferreira de Morais e Wesley Marcos

Lucas de Mendonça, solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 665/2019) à
família do senhor Edson Luiz Figueiredo. Os Vereadores Levi de Almeida Siqueira e Sebastião
Joaquim Vieira solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 666/2019) à família do
senhor João Batista Camilo de Almeida. Os Vereadores Sebastião Joaquim Vieira e Wesley Marcos
Lucas de Mendonça solicitaram o envio de ofícios de pêsames (requerimentos n. 667/2019 e n.
668/2019) às famílias dos senhores Adalcino Martins Cardoso e Márcio Venâncio Braga. O Vereador
Warley Ferreira e Morais apresentou o requerimento n. 681-A/2019, solicitando ao presidente
da Câmara a convocação de uma sessão extraordinária, no dia vinte e nove de março do corrente,
para a apreciação do projeto de lei n. 046/2019 (AUTI). A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado
solicitou o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 690/2019) à família da senhora Esmeralda
Bezerra Lima. Os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado e Giulliano Sousa Rodrigues solicitaram
o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 691/2019) à família do doutor Ivan Cavalcanti
Canut. Os Vereadores Clayton Francisco Brasão/PRP, Dhiosney de Andrade/PTC, Paulo Sérgio
Oliveira do Vale/PV e Sebastião Joaquim Vieira/PSL, encaminharam o seguinte ofício: “Os
Vereadores abaixo-assinados, em número superior a um terço dos membros desta Egrégia
Câmara, vêm mui respeitosamente à presença de V. Excelência para, com base no § 3º do art. 58
da Constituição Federal, c/c art. 32, § 4º, da Lei Orgânica do Município, requerer a instituição de
Comissão Legislativa de Inquérito para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60
(sessenta) dias, mediante autorização do Plenário, apurar ocorrência de irregularidades e/ou
ilegalidades levantadas pela operação denominada HOOPE, promovida pela GEPP – Grupo Especial
de Promotores de Justiça em Defesa do Patrimônio Público, envolvendo agentes públicos e
políticos, que podem representar improbidade administrativa e prática de infrações político-
administrativas, inclusive com prejuízo ao patrimônio público. As principais ocorrências a serem
apuradas, terão como suporte o relatório e demais documentos apresentados na instrução da
ação judicial proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, em trâmite perante o Forum
desta cidade. Na investigação da existência de possíveis irregularidades, será analisada toda a
documentação acostada aos autos da ação judicial, incluindo gravações de áudio. Se necessário
serão requisitados da Prefeitura Municipal, da Superintendência de Água e Esgoto ou de qualquer
outro órgão outros documentos que se fizerem necessários para elucidação dos fatos, realizadas
perícias, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos agentes públicos e privados envolvidos.
Câmara Municipal de Araguari, Sala das Sessões, em 26 de março de 2019 [sic].” Os Vereadores
Clayton Francisco Brazão, Dhiosney de Andrade, Paulo Sérgio Oliveira do Vale e Sebastião Joaquim
Vieira, apresentaram o requerimento n. 719/2019, solicitando o envio de ofício ao Ministério
Público- doutores Otero e André, “comunicando que na data de 12 de março de 2019, em sessão
ordinária desta casa legislativa foi apresentado requerimento de numero 593/2019, que solicita
a abertura de uma Comissão Legislativa de Inquérito – CLI (Cópia em anexo). Na oportunidade
conforme estabelece constituição federal bem como a lei orgânica do município, foram colhidas
assinaturas de 06 (seis) edis, sendo eles: Dhiosney de Andrade, Clayton Francisco Brazão, Paulo
Sérgio Oliveira do Vale, Cláudio Coelho, Sebastião Joaquim Vieira, Carlos Machado, totalizando
o numero legal de assinaturas. Acontece que no dia da sessão ‘encabulosamente’ houve queda
de energia nas dependências da câmara municipal dando por encerrada a sessão e
consequentemente a suspensão dos trabalhos inclusive a votação dos requerimentos. Por outro
norte a consultoria jurídica da casa manifestou pela desaprovação do requerimento alegando
falta de normas técnicas, o que estranhamente causou repulsa aos nobres vereadores
proponentes da comissão. Diante disto na sessão ordinária do dia 26/03/2019, foi apresentado
um outro requerimento sob a orientação do jurídico da Câmara Municipal, com o mesmo teor
do requerimento de numero 593/2019, ora apresentado. Estranhamente após uma vasta
articulação política os nobres edis Claudio Coelho e Carlos Machado, manifestou pela retirada
de sua assinatura. O que resumimos foi que existiu uma manobra ilegal e criminosa contrariando
o direito da minoria em nítida intimidação destes membros que assinaram este requerimento,
diante das graves condutas criminosas que seriam investigadas nesta comissão parlamentar de
inquérito, verifica-se ainda a manifestação da consultoria legislativa, que também merece ser
investigada, posto que parece também que se manifestou no intuito de cercear o direito da
minoria, assim requer uma decisão fundamentada da mesa diretora em que tudo isso seja
encaminhado ao Ministério Publico de Minas Gerais, inclusive informando a manobra para a
retirada de assinatura [sic].” Os Vereadores Douglas Vieira Rodrigues Tosta e Lúcio Flávio Rodrigues
da Cunha solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento n. 733/2019) à família do
senhor Adalcino Martins Cardoso. Os Vereadores Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Levi de
Almeida Siqueira, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Warley Ferreira de Morais e Wesley Marcos
Lucas de Mendonça, apresentaram moção de aplauso (n. 054/2019) ao araguarino Weverton
Ribeiro Barreto, pela vaga conquistada no programa Masterchef Brasil, da Rede Bandeirantes. O
Vereador Warley Ferreira de Morais apresentou moção de aplauso (n. 055/2019) a empresa
Sincopel Gráfica Industrial, Comercial e Serviços, pelos trinta e sete anos de funcionamento,
atendendo Araguari e região. O Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça apresentou moção
de aplauso (n. 056/2019) ao senhor Antônio Fernando Brasil, pela atuação como árbitro no
Campeonato Mundial de Karatê, no Rio de Janeiro, representando Araguari. Os Vereadores
Giulliano Sousa Rodrigues, Levi de Almeida Siqueira, Warley Ferreira de Morais e Wesley Marcos
Lucas de Mendonça, apresentaram moção de aplauso (n. 057/2019) ao senhor José Júlio Lafayette
Rodrigues Pereira, diretor executivo do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos –
IMEPAC, pela inauguração da Clínica Veterinária e do Centro de Simulação Realística. Os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues, Levi de Almeida Siqueira e Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha,
apresentaram moção de aplauso (n. 058/2019) ao IMEPAC, pela inauguração do Centro de
simulação Realística e da Clínica Veterinária Alaor de Oliveira. Os Vereadores Lúcio Flávio
Rodrigues da Cunha, Warley Ferreira de Morais, Wellington Resende da Silva e Wesley Marcos
Lucas de Mendonça apresentaram moção de aplauso (n. 059/2019) ao senhor Cláudio Morales
Garcia, presidente da Associação dos Cafeicultores de Araguari, pela organização da Feira Nacional
de Irrigação em Cafeicultura – FENICAFÉ. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira apresentou os
projetos de lei: a) n. 050/2019, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED
na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no
Município de Araguari”- com apoio dos Vereadores Clayton Francisco Brazão e Wanderlei Inácio;
b) n. 052/2019, que “Dispõe sobre a alteração na lei Complementar n. 041, de 30 de junho de
2006, que “Dispõe sobre a estrutura do Plano de Empregos Públicos e Carreiras da Administração
Direta do Município de Araguari, estabelece normas de enquadramento, institui novo quadro de
salários e vencimentos, dando outras providências.” O Vereador Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha
apresentou o projeto de lei n. 051/2019, que “Modifica a denominação da Rua “O”, localizada no
Loteamento Residencial Bela Suíça III, para Rua Stelina Borges Nunes.” O Vereador Paulo Sérgio
Oliveira do Vale apresentou o projeto de decreto legislativo n. 023/2019, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Wagner Lopes da Silva Braz.” O Vereador Warley
Ferreira de Morais apresentou os projetos de decreto legislativo: a) n. 024/2019, que “Concede o
Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Fernando de Souza Terra”; b) n. 025/
2019, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Stella Rodrigues
Bernardes.” Os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado, Clayton Francisco Brazão, Leonardo
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Rodrigues da Silva Neto e Warley Ferreira de Morais, apresentaram o projetos de decreto
legislativo n. 026/2019, que “Concede o Título de Cidadão Honorário de Araguari ao Excelentíssimo
Senhor Expedito Castro Alves Júnior”- com apoio do Vereador Wanderlei Inácio. O Vereador
Clayton Francisco Brazão apresentou o projeto de decreto legislativo n. 027/2019, que “Concede
o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Luiz Cláudio Mendonça.” Os Vereadores
Ana Lúcia Rodrigues Prado, Clayton Francisco Brazão, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Wanderlei
Inácio e Warley Ferreira de Morais, apresentaram o projetos de decreto legislativo n. 028/2019,
que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Sebastião Naves de
Oliveira.” Durante a apresentação sem discussão de proposições, o plenário autorizou a inversão
dos trabalhos para a concessão da palavra ao capitão Fabrício Silva Araújo, comandante da Terceira
Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que atendeu convite formulado por
meio do requerimento n. 162/2019. Primeiramente, o Vereador Dhiosney de Andrade questionou
se todas as repartições públicas seriam obrigadas a ter alvará de segurança contra incêndio e
pânico do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O comandante Fabrício Silva Araújo esclareceu
que toda edificação de ocupação comercial, mista ou multifamiliar precisaria instaurar processo
de segurança contra incêndio e pânico, sendo classificada de acordo com a área construída e
com o perfil populacional. Exemplificando, citou as redes hospitalares, que necessitariam do
alvará. Disse ainda que o Corpo de Bombeiros vistoria em torno de cinco mil edificações contra
incêndio e pânico em Araguari e que das edificações de órgãos públicos sessenta por cento
possuem o alvará. O Vereador Dhiosney de Andrade questionou sobre o edifício do Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS “AD”, que estaria funcionando em um local
inadequado e não teria o alvará do Corpo de Bombeiros, oferecendo riscos a quem frequenta
essa instituição. O comandante Fabrício Silva Araújo explicou que o Corpo de Bombeiros vistoria
e aponta as modificações necessárias que devem ser realizadas no prazo de sessenta dias. O
presidente Wesley Marcos Lucas de Mendonça relatou sobre problemas relacionados à
infraestrutura da Câmara Municipal e parabenizou o trabalho do comandante frente ao Corpo
de Bombeiros em Araguari. O Vereador Clayton Francisco Brazão parabenizou o capitão pelo
trabalho realizado na Companhia. O Vereador Warley Ferreira de Morais perguntou como estaria
o andamento da construção da nova sede do Corpo de Bombeiros em Araguari. O comandante
Fabrício Silva Araújo disse que foram conquistadas emendas com deputados para conseguir verbas
para a construção, mas que devido aos trâmites burocráticos há uma demora na liberação das
verbas. Disse também que teria sido realizada setenta por cento da terraplanagem e todo processo
de fundação, blocos, estacas, baldrames. Além disso, esclareceu que a Escola de Engenharia da
UFU estaria auxiliando no ensaio de estacas. Os Vereadores Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Giulliano
de Sousa Rodrigues, Levi de Almeida Siqueira, Sebastião Joaquim Vieira e Warley Ferreira de
Morais parabenizaram o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. VI- ORADORES INSCRITOS-
Encontravam-se inscritos os Vereadores Carlos Antônio de Brito Machado, Clayton Francisco
Brazão, Sebastião Joaquim Vieira, Warley Ferreira de Morais, Giulliano Sousa Rodrigues, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto, Dhiosney de Andrade, Paulo Sérgio Oliveira do Vale, Wesley Marcos
Lucas de Mendonça. Fizeram uso da tribuna os Vereadores Carlos Antônio de Brito Machado,
Clayton Francisco Brazão, Sebastião Joaquim Vieira, Paulo Sérgio Oliveira do Vale e Wesley Marcos
Lucas de Mendonça, os demais dispensaram. O Vereador Carlos Antônio de Brito Machado
afirmou ter muito respeito e apreço pelo Vereador Dhiosney de Andrade. No entanto, estariam
acontecendo divergências políticas que segundo ele, seriam comuns ao Legislativo, mas que
teria sido desrespeitado em seu posicionamento político pelo referido vereador quando decidiu
que retiraria a sua assinatura para abertura de Comissão Legislativa de Inquérito - CLI que
investigaria irregularidades referentes à Operação “Hoope.” O Vereador Wanderlei Inácio pediu
aparte e parabenizou o Vereador Carlos Antônio de Brito Machado pelo posicionamento e
sinceridade quanto aos colegas e aos trâmites do Legislativo. O Vereador Clayton Francisco Brazão
afirmou que os donos de terrenos do Município deveriam ser notificados e caso não procedessem
com a limpeza e manutenção, deveriam ser multados para que fosse regularizada esta situação.
O Vereador Clayton Francisco Brazão disse que esteve com os mototaxistas e que seria necessária
uma reunião para buscar soluções para a legalização da profissão na cidade. Falou também sobre
os prejuízos com o atraso do décimo terceiro salário dos servidores públicos do Município. Em
aparte, o Vereador Sebastião Joaquim Vieira afirmou que seria um enorme descaso do Executivo
não pagar o décimo terceiro do ano de dois mil e dezoito. Falou também sobre os mototaxistas
afirmando que, se a Prefeitura não fizer a licitação e liberar os alvarás, o serviço seria paralisado
dentro de sessenta dias. O Vereador Sebastião Joaquim Vieira discorreu sobre problemas
inerentes a epidemia de dengue em Araguari. Disse que há dez anos houve na Avenida Coronel
Theodolino Pereira de Araújo, nas galerias pluviais, uma enorme proliferação das larvas do
mosquito Aedes aegypti, o que causou um surto da doença; afirmou que é importante uma
fiscalização nessas galerias e uma força tarefa para combater a proliferação do mosquito. Relatou
também sobre a morosidade e falhas do sistema público de saúde, o que tem prejudicado vários
pacientes que são encaminhados para especialistas inadequados para solucionar doenças
específicas. O Vereador Dhiosney de Andrade pediu aparte e afirmou que o Executivo Municipal
estaria sendo negligente e irresponsável com as questões referentes à saúde pública no Município.
O Vereador Sebastião Joaquim Vieira afirmou que alguns familiares do Vereador Dhiosney
estariam sofrendo perseguições por políticos de Araguari. O Vereador Dhiosney de Andrade pediu
aparte e disse que, por vias legais, buscaria justiça quanto a essas perseguições aos seus familiares.
O Vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale afirmou que não devem comparar gestões do Executivo,
tendo em vista que cada governo tem sua peculiaridade, suas deficiências e suas qualidades.
Disse que houve outras CLI’s que culminaram em punições aos infratores e que o processo de CLI
é parte dos deveres e direitos dos vereadores. O Vereador Dhiosney de Andrade disse que estaria
sofrendo perseguições e que a atual gestão utilizaria de chantagens e ataques aos seus opositores.
Em aparte, o Vereador Sebastião Joaquim Vieira afirmou que estaria havendo perseguição política
aos motoristas de vans que prestam serviço em Araguari; sugeriu uma comissão para interceder
junto as secretarias municipais para regularização do transporte escolar em Araguari. O presidente
Wesley Marcos Lucas de Mendonça discorreu sobre a questão da segurança pública na cidade
de Araguari, lamentou o fechamento da Central de Acompanhamento de Penas e Medidas
Alternativas - CEAPA. Relatou sobre o déficit de delegados em Araguari, pois estes estariam
cumprindo plantões na cidade de Patrocínio. Disse que algumas escolas estariam perdendo os
seguranças e isso traria uma insegurança dentro do ambiente escolar. O Vereador Wanderlei
Inácio pediu informações jurídicas sobre a legalidade em apresentar áudios sobre a Operação
“Hoope” durante a sessão ordinária. O Vereador Cláudio Coelho Pereira pediu aparte e defendeu
o direito do Vereador Carlos Antônio de Brito Machado em retirar sua assinatura para abertura
da CLI sobre a Operação “Hoope”, disse se sentir desrespeitado pelos colegas edis e criticado por
retirar sua assinatura da abertura da referida CLI. VII- SEGUNDA CHAMADA- Responderam os
Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/PTB, Carlos Antônio de Brito Machado/PSL, Cláudio Coelho
Pereira/SD, Clayton Francisco Brazão/ PRP, Dhiosney de Andrade/PTC, Douglas Vieira Rodrigues
Tosta/PP, Giulliano Sousa Rodrigues/PTC, Levi de Almeida Siqueira/MDB, Lúcio Flávio Rodrigues
da Cunha/PSDB, Paulo Sérgio Oliveira do Vale/PV, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wanderlei Inácio/
PRTB, Warley Ferreira de Morais/PMB, Wellington Resende da Silva/PMN, Wesley Marcos Lucas
de Mendonça/PPS. Nesse momento, às dezessete horas e trinta minutos, o presidente suspendeu

os trabalhos até às vinte horas, para melhor análise das proposições em pauta. Às vinte horas do
dia vinte e seis de março de dois mil e dezenove, o presidente Wesley Marcos Lucas de Mendonça
reiniciou os trabalhos e, para verificação de quórum, solicitou a primeira secretária que fizesse a
chamada. VIII- TERCEIRA CHAMADA: Responderam os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/
PTB, Carlos Antônio de Brito Machado/PSL, Cláudio Coelho Pereira/SD, Clayton Francisco Brazão/
PRP, Dhiosney de Andrade/PTC, Douglas Vieira Rodrigues Tosta/PP, Giulliano Sousa Rodrigues/
PTC, Leonardo Rodrigues da Silva Neto/PP, Levi de Almeida Siqueira/MDB, Lúcio Flávio Rodrigues
da Cunha/PSDB, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wanderlei Inácio/PRTB, Warley Ferreira de
Morais/PMB, Wellington Resende da Silva/PMN, Wesley Marcos Lucas de Mendonça/PPS. VIII-
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na pauta desta sessão
ordinária os projetos a seguir relacionados, estando vencido o prazo para apreciação dos projetos
de lei n.s 016, 017 e 020/2019; antecedendo cada votação, foi anunciada a discussão da matéria.
Em votação o projeto de lei n. 016/2019, de autoria do Executivo, foram aprovados por quatorze
votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de Saúde e Assistência Social, de Meio Ambiente; b)
projeto de lei n. 016/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto final
no parecer e transformou este na Proposição de Lei n. 022, de 26 de março de 2019, que “Dispõe
sobre a doação de imóvel de propriedade do Município de Araguari à Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais – COHAB-MINAS, na forma e condições que especifica e dá outras
providências” (terreno não edificado situado nesta cidade, no Bairro Parque dos Verdes, no
loteamento denominado “Jardim Interlagos II”, designado por lote A, de forma irregular, com a
área de 4.084,55 m²; registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari, sob
a matrícula 67.969; Protocolo de Cooperação Mútua e Parceria 085, de 23 de fevereiro de 2017,
entre o Município e a COHAB-MINAS). Em votação o projeto de lei n. 017/2019, de autoria do
Executivo, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de
Legislação e Justiça, de Serviços Públicos, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; b) projeto
de lei n. 017/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto final
no parecer e transformou este na Proposição de Lei n. 023, de 26 de março de 2019, que “Autoriza
o Município de Araguari a celebrar Termo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais - DPMG, dando outras providências” (Município deverá disponibilizar
servidores públicos municipais e estagiários do curso de Direito). Prosseguindo, foi realizada a
leitura do ofício n. 602/2019, enviado pelo prefeito, solicitando a retirada do projeto de lei n.
020/2019, que “Dispõe sobre a alteração na Lei n. 1.639, de 27 de fevereiro de 1974, que “Dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários do Município de Araguari”, e na Lei Complementar n. 041, de
30 de junho de 2006, que “Dispõe sobre a Estrutura do Plano de Empregos Públicos e Carreiras
da Administração Direta do Município de Araguari estabelece, normas de enquadramento, institui
novo quadro de salários e vencimentos, dando outras providências.” Em votação o projeto de
decreto legislativo n. 007/2019, de autoria do Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, foram
aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e
da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 007/2019 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e
lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no
Decreto Legislativo n. 935, de 26 de março de 2019, que “Concede o Título de Cidadão Honorário
de Araguari ao Excelentíssimo Senhor Sérgio Yoshifumi Adachi.” Em votação o projeto de decreto
legislativo n. 008/2019, de autoria do Vereador Warley Ferreira de Morais, foram aprovados por
quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão
Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 008/2019 e o parecer da Comissão Permanente de
Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo
que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo
n. 936, de 26 de março de 2019, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo
Senhor Lucas Mendes Ferreira de Freitas.” Em votação o projeto de decreto legislativo n. 009/
2019, de autoria do Vereador Warley Ferreira de Morais, foram aprovados por quatorze votos: a)
pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de
decreto legislativo n. 009/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as
necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto,
promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo n. 937, de 26 de
março de 2019, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Nilson
Marques da Costa Júnior.” Os projetos de decreto legislativo n.s 013, 014, 015, 016, 017 e 018/
2019, foram retirados da pauta em virtude da ausência do Vereador Paulo Sérgio Oliveira do
Vale (proponente). Em votação o projeto de decreto legislativo n. 019/2019, de autoria do
Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres
da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto
legislativo n. 019/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo
presidente da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo n. 938, de 26 de março de 2019, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Diva Carvalho da Cunha –
Irmã Idelísia.” Em votação o projeto de decreto legislativo n. 020/2019, de autoria do Vereador
Wesley Marcos Lucas de Mendonça, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres da
Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto
legislativo n. 020/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias
correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo
presidente da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo n. 939, de 26 de março de 2019, que
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Célia de Oliveira – Irmã Célia.”
Em votação o projeto de decreto legislativo n. 021/2019, de autoria do Vereador Wesley Marcos
Lucas de Mendonça, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente
de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 021/2019 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara,
foi convertido no Decreto Legislativo n. 940, de 26 de março de 2019, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Carmelita Mendes – Irmã Belina.” Em votação o
projeto de decreto legislativo n. 022/2019, de autoria do Vereador Wesley Marcos Lucas de
Mendonça, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de
Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 022/2019 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara,
foi convertido no Decreto Legislativo n. 941, de 26 de março de 2019, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Vera Maria Araújo Lima.” Em votação o projeto de
lei n. 024/2019, de autoria do Vereador Cláudio Coelho Pereira, foram aprovados por quatorze
votos: a) parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça; b) projeto de lei n. 024/2019
e o parecer da Comissão Permanente de Redação que, após efetuar as necessárias correções
quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra do texto final no parecer e transformou
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este na Proposição de Lei n. 024, de 26 de março de 2019, que “Declara de utilidade pública a
Associação dos Moradores do Campo Redondo e Região” (com sede neste Município e inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 26.159.412/0001-62). Em votação o projeto
de lei n. 032/2019, de autoria do Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, foram aprovados
por quatorze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça e de Serviços
Públicos; b) projeto de lei n. 032/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra
do texto final no parecer e transformou este na Proposição de Lei n. 025, de 26 de março de
2019, que “Modifica a denominação da Rua “E”, localizada no Loteamento Residencial Vila
Olímpica, no Bairro São Sebastião, para Rua Sebastião Sabino de Oliveira.” Em votação o projeto
de lei n. 033/2019, de autoria do Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, foram aprovados
por quatorze votos: a) pareceres das Comissões Permanentes de Legislação e Justiça e de Serviços
Públicos; b) projeto de lei n. 033/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação que,
após efetuar as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, registrou a íntegra
do texto final no parecer e transformou este na Proposição de Lei n. 026, de 26 de março de
2019, que “Modifica a denominação da Rua “F”, localizada no Loteamento Residencial Vila
Olímpica, no Bairro São Sebastião, para Rua Júlia Veiga Sabino de Oliveira.” Em votação o projeto
de decreto legislativo n. 021/2018, de autoria dos Vereadores Sebastião Joaquim Vieira e Warley
Ferreira de Morais, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente
de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 021/2018 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara,
foi convertido no Decreto Legislativo n. 942, de 26 de março de 2019, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito a Excelentíssima Senhora Juliana Maltos.” Em votação o projeto de decreto
legislativo n. 025/2018, de autoria dos Vereadores Clayton Francisco Brazão e Lúcio Flávio
Rodrigues da Cunha, foram aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente
de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 025/2018 e o
parecer da Comissão Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos
aspectos gramatical e lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara,
foi convertido no Decreto Legislativo n. 943, de 26 de março de 2019, que “Concede o Diploma
de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor Weber Ferreira dos Santos.” Em votação o projeto
de decreto legislativo n. 026/2018, de autoria do Vereador Clayton Francisco Brazão, foram
aprovados por quatorze votos: a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e
da Comissão Especial; b) projeto de decreto legislativo n. 026/2018 e o parecer da Comissão
Permanente de Redação, efetuando as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e
lógico, sendo que referido projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no
Decreto Legislativo n. 944, de 26 de março de 2019, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
ao Excelentíssimo Senhor Almir Júlio Mota.” Em votação o projeto de decreto legislativo n. 011/
2019, de autoria do Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça, foram aprovados por quatorze
votos: a) pareceres da Comissão Permanente de Legislação e Justiça e da Comissão Especial; b)
projeto de decreto legislativo n. 011/2019 e o parecer da Comissão Permanente de Redação,
efetuando as necessárias correções quanto aos aspectos gramatical e lógico, sendo que referido
projeto, promulgado pelo presidente da Câmara, foi convertido no Decreto Legislativo n. 945, de
26 de março de 2019, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
Renato Carvalho Fernandes.” Nos pareceres da Comissão de Redação aos projetos de lei n.s 032
e 033/2019, e de decreto legislativo n.s 007, 011, 019, 020, 021 e 022/2019, o Vereador Giulliano
Sousa Rodrigues assinou em substituição ao Vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça
(proponente). Nos pareceres da Comissão de Redação aos projetos de decreto legislativo n.s
021/2018, 008 e 009/2019, o Vereador Giulliano Sousa Rodrigues assinou em substituição ao
Vereador Warley Ferreira de Morais (proponente). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS
SESSÕES ANTERIORES- Foram aprovadas sem restrições, por quatorze votos, as atas das sessões
da Câmara, ordinárias realizadas nos dias sete e doze, solene no dia treze e ordinária no dia
dezenove, do mês março de dois mi l e dezenove. X- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS
REQUERIMENTOS- Primeiramente, o presidente comunicou ao plenário que a Mesa da Câmara
deixou de receber o requerimento n. 593/2019, apresentado pelo Vereador Paulo Sérgio Oliveira
do Vale, na sessão ordinária do dia doze de março do corrente, devolvendo a matéria ao
proponente, pelos motivos expostos no parecer da Consultoria Jurídica da Câmara, que assim
concluiu: “o requerimento em questão, não deve ser recebido pela Mesa Diretora, devendo ser
devolvido ao Vereador proponente, por ser possivelmente o principal interessado em apurar o
fato determinado, para que, se for o caso, apresente novo requerimento, com observância das
exigências para criação da comissão, em especial os requisitos legais e constitucionais
indispensáveis, previstos no § 3º do art. 59 da Constituição Federal e no § 4º do art. 32, da Lei
Orgânica do Município de Araguari. Assim, respondendo objetivamente o questionamento,
entendemos que o requerimento apresentado não apresenta os requisitos indispensáveis para a
instalação da pleiteada Comissão Legislativa de Inquérito [sic].” A Mesa da Câmara também
deixou de receber: a) o requerimento n. 681-A/2019, apresentado pelo Vereador Warley Ferreira
de Morais, devolvendo a matéria ao proponente, por não atender requisito indispensável para a
convocação de sessão extraordinária- inciso III, do § 4º do art. 23 da Lei Orgânica do Município
de Araguari: “a requerimento de um terço dos membros da Casa [sic]”; b) o pedido formulado
pelos Vereadores Clayton Francisco Brasão/PRP, Dhiosney de Andrade/PTC, Paulo Sérgio Oliveira
do Vale/PV e Sebastião Joaquim V ieira/PSL, solicitando a instituição de Comissão Legislativa de
Inquérito para apurar ocorrência de irregularidades e/ou ilegalidades levantadas pela operação
denominada HOOPE, promovida pela GEPP – Grupo Especial de Promotores de Justiça em Defesa
do Patrimônio Público, por não preencher requisito indispensável para a sua criação: “...mediante
requerimento de um terço de seus membros” (art. 29, XVI, art. 32, § 4º, da Lei Orgânica do
Município. Prosseguindo, foram aprovados, por quatorze votos: a) requerimentos n.s 583, 584,
586, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 (exceto o pedido referente à reforma, já formulado por meio

do requerimento n. 077/2019), 620, 621, 622, 623, 624, 625 (exceto os pedidos para poda de
árvores e limpeza, formulados por meio do requerimento n. 431/2019), 626, 627, 628, 629, 630
(exceto o pedido referente a sinalização estratigráfica, já formulado por meio do requerimento
n. 466/2019), 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 (exceto o pedido referente ao Bairro
Vieno e ao Residencial Portal dos Ipês, já formulado por meio dos requerimentos n.s 040 e 307/
2019), 640, 641, 642, 643/2019, e as moções de aplauso n.s 050 e 051/2019, apresentados na
sessão ordinária do dia doze de março do corrente; b) requerimentos n.s 644, 645, 646, 648,
649/2019, e as moções de aplauso n.s 052 e 053/2019, apresentados na sessão ordinária do dia
dezenove de março do corrente; c) requerimentos n.s 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 675,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 686 (exceto o pedido referente ao Bairro Goiás parte
alta, já formulado por meio do requerimento n. 045/2019), 687, 688, 689, 690, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714,
715, 716, 717, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 734, 735, 736, 737, 738,
740/2019, e as moções de aplauso n.s 054, 055, 056, 057 e 059/2019, apresentados na sessão
ordinária do dia vinte e seis de março do corrente. Não foram apreciados os requerimentos n.s
582, 585, 599, 647, 651, 672, 674, 685, 691, 732, 733, 739/2019, moção de aplauso n. 058/2019,
pois os pedidos constantes destes já foram formulados por meio dos requerimentos n.s 128,
485, 034, 041, 088, 671, 607, 610/613, 609, 709, 667, 678/2019, moção de aplauso n. 057/2019,
respectivamente. Em virtude da ausência do Vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale, no momento
da votação, os requerimentos de sua autoria deverão ser apreciados em outra oportunidade,
sendo eles: a) n.s 587, 588, 589, 590, 591 e 592/2019, apresentados na sessão ordinária do dia
doze de março do corrente; b) requerimentos n.s 650, 652, 653/2019, apresentados na sessão
ordinária do dia dezenove de março do corrente; c) requerimentos n.s 654, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 662, 663, 664, 673, 719, 720, 741/2019, apresentados na sessão ordinária do dia
vinte e seis de março do corrente. Considerando a aprovação do requerimento n. 606/2019, foi
constituída comissão especial, composta pelos Vereadores Douglas Vieira Rodrigues Tosta, Levi
de Almeida Siqueira e Sebastião Joaquim Vieira. XI- ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO- Ficaram
para a ordem do dia da próxima sessão ordinária os projetos: de lei n. 023/2019- com o prazo
para apreciação vencido; de lei n.s 044/2019, 045/2019 e 046/2019; de lei complementar n. 003/
2019; de decreto legislativo n.s 013/2019, 014/2019, 015/2019, 016/2019, 017/2019, 018/2019.
XII- CHAMADA FINAL- Responderam os Vereadores Ana Lúcia Rodrigues Prado/PTB, Carlos Antônio
de Brito Machado/PSL, Cláudio Coelho Pereira/SD, Clayton Francisco Brazão/ PRP, Dhiosney de
Andrade/PTC, Douglas V ieira Rodrigues Tosta/PP, Giulliano Sousa Rodrigues/PTC, Leonardo
Rodrigues da Silva Neto/PP, Levi de Almeida Siqueira/MDB, Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha/
PSDB, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wanderlei Inácio/PRTB, Warley Ferreira de Morais/PMB,
Wellington Resende da Silva/PMN, Wesley Marcos Lucas de Mendonça/PPS; ausente na sessão
o Vereador Jander Souza Patrocínio/PSB; ausente na segunda parte da sessão o Vereador Paulo
Sérgio Oliveira do Vale/PV. O horário de duração da presente sessão foi quatro vezes prorrogado
no decorrer desta, mediante aprovação do plenário; as três primeiras prorrogações por duas
horas cada, e a última por uma hora e quarenta minutos. O presidente Wesley Marcos Lucas de
Mendonça agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a próxima sessão
ordinária da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia dois de abril do corrente; e, às vinte e uma
horas e quarenta minutos, declarou encerrada a sessão. Câmara Municipal de Araguari, Estado
de Minas Gerais, em vinte e seis de março de dois mil e dezenove. Ata aprovada sem restrições,
por dezesseis votos. Sala das sessões, em dois de abril de dois mil e dezenove. - Vereador Wesley
Marcos Lucas de Mendonça-presidente; - Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado- primeira
secretária.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019, com fundamento no Artigo 24, Inciso II, 38, Inciso
VI e Parágrafo Único, ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores. Favorecido: ASSOCIAÇÃO EMCANTAR DE ARTE, EDUCAÇÃO,
CULTURA E MEIO AMBIENTE; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REFERENTE AO PROJETO “CONTANDO E
ENCANTANDO” PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO “VEREADORA VIRGÍNIA
ALCÂNTARA” DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG; Vigência do Contrato: a partir
da assinatura; Processo:  Nº 007/2019; Dotação Orçamentária:
01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00; Fonte: 100; Ficha: 017; Valor: O CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais); Autorização:
em 13/03/2019; Ratificação: em 11/04/2019, pela Presidência da Câmara Municipal de
Araguari/MG.

Araguari/MG, 11 de Abril de 2019.

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara Municipal
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