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Portaria nº 168, de 19 de fevereiro de 2021.

"Dispõe sobre Férias do servidor Nilton Davi Batista,
ocupante do cargo de Assessor Técnico de Informática, da
Câmara Municipal de Araguari".

O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerias, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º -  Nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais, Lei nº 1.639 de 27 de fevereiro de
1974, concede ao servidor Nilton Davi  Batista, Assessor
Técnico  de  Informática  deste  Legislativo,  quinze  dias
consecutivos  de  férias  regulamentares,  referente  ao
período aquisitivo de 2019 a 2020.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente Portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 19 de fevereiro de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº 169, de 1º de março de 2021.

"Dispõe  sobre  a  exoneração  do  servidor  Lucas
Rodrigues da Costa do cargo de Assistente de Gabinete
XV Símbolo CCL 15,  da Câmara Municipal  de Araguari".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, do cargo e funções de Assistente
de Gabinete XV Símbolo CCL 15 da Câmara Municipal de
Araguari, constante da Lei Complementar nº 062/09, de
30  de  setembro  de  2009,  e  alterações  posteriores,  o
servidor  Lucas  Rodrigues  da  Costa  que  havia  sido
designado  para  exercê-las  em  comissão,  na  forma  da
Legislação em vigor.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação  a  ser  realizada  no  e-DOLM  -  Diário  Oficial
Eletrônico do Legislativo Municipal, produzindo efeitos a
partir  da  data  de  sua  assinatura.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 1º de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº 170, de 1º de março de 2021.

"Dispõe  sobre  a  exoneração  da  servidora  Jennifer
Nathanny  Moises  Barcellos  do  cargo  de  Assistente
Legislativo  Símbolo  CCA  03,  da  Câmara  Municipal  de
Araguari".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,

Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, do cargo e funções de Assistente
Legislativo  Símbolo  CCA  03  da  Câmara  Municipal  de
Araguari, constante da Lei Complementar nº 062/09, de
30  de  setembro  de  2009,  e  alterações  posteriores,  a
servidora Jennifer Nathanny Moises Barcellos que havia
sido designada para exercê-las em comissão, na forma da
Legislação em vigor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, a
presente  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação  a  ser  realizada  no  e-DOLM  -  Diário  Oficial
Eletrônico do Legislativo Municipal, produzindo efeitos a
partir da data de sua assinatura.

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas
Gerais, em 1º de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº 171, de 1º de março de 2021.

"Dispõe  sobre  Férias  da  servidora  Lucineide  Luiza
Abadio, ocupante do cargo de Assistente de Gabinete V
Símbolo  CCL  05,  da  Câmara  Municipal  de  Araguari".

O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerias, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art.  1º  -  Nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais,  Lei nº 1.639 de 27 de fevereiro de
1974,  concede  a  servidora  Lucineide  Luiza  Abadio,
Assistente  de  Gabinete  V  Símbolo  CCL  05  deste
Legislativo,  trinta  dias  consecutivos  de  férias
regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2019
a 2020.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, a
presente Portaria entra em vigor nesta data.

Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de  Minas
Gerais, em 1º de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº 172 de 1º de março de 2021.

"Dispõe  sobre  Férias  do  servidor  Diego  Amaro
Simões  Fontes,  ocupante  do  cargo  de  Auxiliar
Administrativo da Câmara Municipal de Araguari".

O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerias, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art.  1º  -  Nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais,  Lei nº 1.639 de 27 de fevereiro de
1974, concede ao servidor Diego Amaro Simões Fontes,
Auxiliar  Administrativo  deste  Legislativo,  quinze  dias
consecutivos  de  férias  regulamentares,  referente  ao
período aquisitivo de 2018 a 2019.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente  Portaria  entra  em  vigor  a  partir  da  presente
data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 1º de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº 173 de 1º de março de 2021.

"Dispõe sobre Férias do servidor Danilo Borges dos
Santos  Martins,  ocupante  do  cargo  de  Agente  de
Vigilância  da  Câmara  Municipal  de  Araguari".

O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerias, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º -  Nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais, Lei nº 1.639 de 27 de fevereiro de
1974,  concede  ao  servidor  Danilo  Borges  dos  Santos
Martins, Agente de Vigilância deste Legislativo, trinta dias
consecutivos  de  férias  regulamentares,  referente  ao
período aquisitivo de 2018 a 2019.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente  Portaria  entra  em  vigor  a  partir  da  presente
data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 1º de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria, nº 174 de 02 de março de 2021.

"Dispõe  sobre  nomeação  da  servidora  Noêmia
Pereira de Oliveira Ribeiro para o cargo de Assistente de
Gabinete  XV  Símbolo  CCL  15,  da  Câmara  Municipal  de
Araguari".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Noêmia Pereira de Oliveira Ribeiro
para, em regime Estatutário, mediante a provimento em
comissão ocupar o cargo de Assistente de Gabinete XV
Símbolo CCL 15 da Câmara Municipal de Araguari (MG),
constante  da  Lei  Complementar  nº  062/09,  de  30  de
setembro de 2009 e alterações posteriores.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente  portaria  entra  em  vigor  nesta  data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente
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Portaria, nº 175 de 02 de março de 2021.

"Dispõe  sobre  nomeação  da  servidora  Fernanda
Santilha  Silva  para  o  cargo  de  Assistente  Legislativo
Símbolo  CCA  03,  da  Câmara  Municipal  de  Araguari".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno  desta  Casa,  RESOLVE:

Art. 1º -  Nomear Fernanda Santilha Silva para, em
regime Estatutário, mediante a provimento em comissão
ocupar o cargo de Assistente Legislativo Símbolo CCA 03
da Câmara Municipal de Araguari (MG), constante da Lei
Complementar nº 062/09, de 30 de setembro de 2009 e
alterações  posteriores.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente  portaria  entra  em  vigor  nesta  data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº 176 de 02 de março de 2021.

"Dispõe  sobre  Férias  da  servidora  Jessica  da  Silva
Moraes ocupante do cargo de Assistente de Gabinete I
Símbolo  CCL  01,  da  Câmara  Municipal  de  Araguari".

O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerias, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º -  Nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais, Lei nº 1.639 de 27 de fevereiro de
1974,  concede  a  servidora  Jessica  da  Silva  Moraes
Assistente de Gabinete I Símbolo CCL 01 deste Legislativo,
trinta  dias  consecutivos  de  férias  regulamentares,
referente ao período aquisitivo de 2020 a 2021.

Art. 2º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente  Portaria  entra  em  vigor  a  partir  da  presente
data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº. 177, de 02 de março de 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Assistente de Gabinete
1I Símbolo CCL 02 da Câmara Municipal de Araguari e dá
outras providências".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:

Art.  1º  -  Exonerar,  das  funções  de  "Assistente
Legislativo  Símbolo  CCA  03",  da  Câmara  Municipal  de
Araguari, constante da Lei Complementar nº 062/09 de
30  de  setembro  de  2009  e  alterações  posteriores,  a
servidora Claudia Beatriz Bernardes Gomide Oliveira que
havia  sido  designada  para  exercê-las,  em  comissão,  na
forma da Legislação em vigor.

Art. 2º - Nomear Claudia Beatriz Bernardes Gomide
Oliveira  para,  em  regime  Estatutário,  mediante  a
provimento em comissão, ocupar o cargo de Assistente
de Gabinete II Símbolo CCL 02, da Câmara Municipal de
Araguari  (M  G),  constante  da  Lei  Complementar  nº
062/09,  de  30  de  setembro  de  2009  e  alterações
posteriores.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, a
presente  portaria  entra  em  vigor  nesta  data.

Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº. 178, de 02 de março de 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Assistente de Gabinete
VIII Símbolo CCL 08 da Câmara Municipal de Araguari e dá
outras providências".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:
/

Art.  1º  -  Exonerar,  das  funções  de  "Assistente  de
Gabinete  VI  Símbolo  CCL 06",  da Câmara Municipal  de
Araguari, constante da Lei Complementar nº 062/09 de
30  de  setembro  de  2009  e  alterações  posteriores,  o
servidor Valter Rodrigues que havia sido designado para
exercê-las,  em  comissão,  na  forma  da  Legislação  em
vigor.

Art. 2º - Nomear Valter Rodrigues para, em regime
Estatutário, mediante a provimento em comissão, ocupar
o cargo de Assistente de Gabinete VIII Símbolo CCL 08, da
Câmara Municipal  de Araguari  (M G),  constante da Lei
Complementar nº 062/09, de 30 de setembro de 2009 e
alterações posteriores.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, a
presente  portaria  entra  em  vigor  nesta  data.

Câmara Municipal de Araguari,  Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº. 179, de 02 de março de 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Assistente de Gabinete
XIV Símbolo CCL 14 da Câmara Municipal de Araguari e dá
outras providências".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:

Art.  1º  -  Exonerar,  das  funções  de  "Assistente  de
Gabinete VIII  Símbolo CCL 08", da Câmara Municipal de
Araguari,  constante da Lei Complementar nº 062/09 de
30  de  setembro  de  2009  e  alterações  posteriores,  a
servidora Wilma Maria de Lima que havia sido designada
para exercê-las, em comissão, na forma da Legislação em
vigor.

Art.  2º  -  Nomear  Wilma  Maria  de  Lima  para,  em
regime Estatutário, mediante a provimento em comissão,
ocupar o  cargo  de Assistente de Gabinete XIV  Símbolo
CCL  14,  da  Câmara  Municipal  de  Araguari  (M  G),
constante  da  Lei  Complementar  nº  062/09,  de  30  de
setembro de 2009 e alterações posteriores.

Art. 3º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente

_______________________________________________
Portaria nº. 180, de 02 de março de 2021.

"Dispõe  sobre  nomeação  de  Assistente  Legislativo
Símbolo CCA 03 da Câmara Municipal  de Araguari  e dá
outras providências".

O  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e,  de  conformidade  com  art.  42,  I,  "r",  do  Regimento
Interno desta Casa, RESOLVE:

Art.  1º  -  Exonerar,  das  funções  de  "Assistente  de
Gabinete VIII  Símbolo CCL 08", da Câmara Municipal de
Araguari,  constante da Lei Complementar nº 062/09 de
30  de  setembro  de  2009  e  alterações  posteriores,  o
servidor Robson Anselmo Lopes que havia sido designado
para exercê-las, em comissão, na forma da Legislação em
vigor.

Art. 2º -  Nomear Robson Anselmo Lopes para, em
regime Estatutário, mediante a provimento em comissão,
ocupar o cargo de Assistente Legislativo Símbolo CCA 03,
da Câmara Municipal de Araguari (M G), constante da Lei
Complementar nº 062/09, de 30 de setembro de 2009 e
alterações posteriores.

Art. 3º -  Revogadas as disposições em contrário, a
presente portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 02 de março de 2021.

Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO
DIA  DOIS  DE  MARÇO  DE  DOIS  MIL  E  VINTE  E  UM.  A
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
reuniu-se ordinariamente no dia dois de março de dois
mil e vinte e um, terça-feira, às oito horas, em sua sede
própria,  situada  na  Rua  Coronel  José  Ferreira  Alves,
número  758,  nesta  cidade.  O  presidente  da  Câmara,
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  solicitou  a  segunda-secretária  que
fizesse a chamada. I- PRIMEIRA CHAMADA- Responderam
as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC  -  segunda-
secretária,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -
presidente,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Então o presidente,
invocando  a  proteção  de  Deus  e  em  nome  do  povo
araguarino, declarou aberta a sessão e, após a execução
do  Hino  Nacional,  solicitou  a  segunda-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 vinte e três de fevereiro de dois
mil e vinte e um. III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS-  Inicialmente,  o  presidente  comunicou  ao
plenário que os Decretos Legislativos n.s 1.078 e 1.079,
de 23 de fevereiro de 2021, foram publicados na edição
n.  293  do  Diário  Oficial  Eletrônico  do  Legislativo
Municipal.  Prosseguindo,  a  segunda-secretária  fez  a
leitura  das  correspondências.  Ofícios  enviados  pelo
prefeito do Município: a) n.s 254, 256/2021, em resposta
aos requerimentos n.s 211, 212/2021, da Vereadora Ana
Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB;  b)  n.s  196,  259/2021,  em
resposta  aos  requerimentos  n.s  306,  115/2021,  do
Vereador  Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade;  c)  n.
243/2021, em resposta ao requerimento n. 222/2021, do
Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC; d) n.s 251, 257,
260/2021, em resposta aos requerimentos n.s 226, 125,
127/2021, da Vereadora Débora de Sousa Dau/PSC; e) n.s
198, 199/2021, em resposta aos requerimentos n.s 231,
234/2021,  da  Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL;  f)  n.  191/2021,  em  resposta  ao
requerimento  n.  237/2021,  da  Vereadora  Eunice  Maria
Mendes/PSB; g) n.s 91, 244, 255/2021, em resposta aos
requerimentos  n.s  151,  249,  153/2021,  do  Vereador
Giulliano Sousa Rodrigues/PSB; h) n.s 194, 263/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  260,  111/2021,  do
Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos;  i)  n.
193/2021, em resposta ao requerimento n. 269/2021, do
Vereador  Renato  de  Almeida/PSC;  j)  n.  258/2021,  em
resposta  ao  requerimento  n.  184/2021,  do  Vereador
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota; k) n.s 190, 264/2021, em
resposta  aos  requerimentos  n.s  279,  76/2021,  do
Vereador Sebastião Alves Ribeiro Júnior/Solidariedade; l)
n. 248/2021, em resposta ao requerimento n. 218/2021,
do  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL;  m)  n.
253/2021, em resposta ao requerimento n. 201/2021, do
Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; n) n.s 180,
192, 197, 242, 250/2021, em resposta aos requerimentos
n.s  302,  14,  292,  178,  71/2021,  subscritos por diversos

vereadores;  o)  n.s  233  e  265/2021,  encaminhando  os
saldos  bancários  referentes  aos  períodos  de  quinze  a
dezenove e de vinte e dois a vinte e seis de fevereiro do
corrente;  p)  n.  234/2021,  encaminhando  relatório
circunstanciado contendo nomes, endereços e benefícios
eventuais concedidos no mês de janeiro do corrente, em
cumprimento  a  Lei  n.  6.165/2019;  q)  n.  268/2021,
encaminhando  relatório  resumido  de  execução
orçamentária  e  gestão  fiscal  da  saúde,  referente  ao
terceiro quadrimestre de dois mil e vinte; r) n. 269/2021,
encaminhando  e  solicitando urgência  na apreciação do
projeto  de  lei  n.  14/2021,  que  “Ratifica  o  valor  de
complementação, adotado pelo Poder Executivo, através
da Secretaria de Saúde, para efeito de complementação
financeira para remuneração de médicos plantonistas da
rede  hospitalar,  para  cobertura  assistencial  durante  24
(vinte e quatro) horas, como parte integrante do Plano de
Resposta  Hospitalar  Municipal  e  de  Contingenciamento
Operativo – COVID-19 (Decreto Municipal n. 059/2020),
dando outras providências”; s) Decreto n. 45, de 25 de
fevereiro de 2021, declarando luto oficial no Município de
Araguari,  pelo  prazo  de  três  dias,  em  decorrência  da
morte  do  servidor  público  municipal  José  de  Sousa
Resende.  Ofício  enviado  pelo  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  justificando  sua  ausência  nas  sessões
ordinárias  da  Câmara,  realizadas  nos  dias  nove  e
dezesseis de fevereiro do corrente. Então, foi comunicado
ao  plenário  que  a  Mesa  da  Câmara,  para  os  fins  do
disposto no inciso X, do art. 40, do Regimento Interno da
Câmara,  combinado  com  o  §  1°  do  art.  1º,  da  Lei  n.
5.806/2016,  acatou  a  justificativa  e  deferiu  o  pedido,
considerando  que  o  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB apresentou atestado firmado pelo doutor
Rodrigo  Kamimura  de  Castro  (CRM-MG  53.157).
Concluída  a  leitura  das  correspondências,  passou  a
secretariar  os  trabalhos  o  Vereador  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL  (primeiro-secretário).  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
dos projetos: a) de lei n. 8/2021 (altera estrutura orgânica
básica da Procuradoria Geral do Município); b) de lei n.
9/2021  (altera  Lei  n.  6.236/2019-  Serviço  Funerário
Municipal); c) de lei complementar n. 3/2021 (altera Lei
Complementar  n.  129/2016-  condomínios  residenciais
fechados urbanos). A Comissão Permanente de Serviços
Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,  Habitação,
Política Urbana e Rural emitiu pareceres pela aprovação
dos  projetos  de  lei  n.  8/2021  e  n.  9/2021,  e  de  lei
complementar  n.  3/2021.  V-  APRESENTAÇÃO  SEM
DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a  seguir
relacionados  solicitaram  ao  prefeito,  por  meio  dos
requerimentos:  1)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.
565/2021-  designação  de  um  servidor  para  prestar
assessoramento  no  posto  da  Receita  Federal  no
Município;  b)  n.  566/2021-  instalação  de  postes  de
iluminação pública na Rua José Carlos, no Bairro Santiago;
c) n. 568/2021- contratação emergencial de profissionais
de saúde; d) n. 569/2021- relação dos locais onde foram

instalados os vinte e cinco equipamentos para auxiliar no
tratamento  da  Covid-19,  disponibilizados  por  gestão
política  dos  deputados  federal  José  Vítor  de  Resende
Aguiar e estadual Raul José de Belém, e a aparelhagem
doada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais  –  FIEMG;  e)  n.  570/2021-  que  estude  a
possibilidade de direcionar, para as Unidades Básicas de
Saúde – UBSs, o atendimento dos casos leves de Covid-
19; f) n. 571/2021- que informe os critérios adotados para
a vacinação dos profissionais de saúde; g)  n. 572/2021-
realização  de  operação  tapa-buracos  na  Rua  Paulino
Abdala,  Bairro  dos  Bosques;  h)  n.  573/2021-  cópia  do
convênio  celebrado  com  a  Polícia  Militar  do  Estado  de
Minas Gerais sobre a fiscalização do trânsito em Araguari;
i) n. 574/2021- compra de tablets para serem cedidos aos
alunos da rede municipal de ensino, mediante termo de
responsabilidade  e  de  devolução;  j)  n.  575/2021-
concessão  de  isenção  do  Imposto  Predial  e  Territorial
Urbano  –  IPTU  e  do  Imposto  Sobre  Serviços  –  ISS  aos
artistas e produtores culturais, sem atividades há mais de
um  ano;  2)  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos:  a)  n.  577/2021-
realização  de  limpeza,  capina,  poda  das  árvores  e
construção de calçada no entorno do Centro de Atenção
Integral à Criança – CAIC Doutor Arcino Santos Laureano,
Bairro  Independência;  3)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos:  a)  n.  578/2021-  realização  de
operação  tapa-buracos  na  pista  no  entorno  da  Praça
Antônio  Severino  Cardoso,  acesso  aos  Loteamentos
Jardim Interlagos, Portal dos Ipês e Portal do Cerrado I e
II;  urgente  recapeamento  do  setor;  4)  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos: a) n. 580/2021- que interceda junto
à Justiça do Trabalho, visando obter informações sobre o
saldo de mais de um milhão de reais para o combate à
Covid-19; se liberado o recurso, informar o valor, como
foi utilizado e o saldo atual; sugere a aplicação da verba
na compra de vacinas contra a Covid-19, quando liberada
a aquisição pelos municípios; b) n. 581/2021- que informe
quantos  processos  de  doação  de  área  estariam
tramitando na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo; medidas tomadas para conclusão
dos processos de doação de áreas no Distrito Industrial,
com encaminhamento da matéria para a análise do Poder
Legislativo;  se  existe  projeto  novo  para  fomentar  a
criação de novas indústrias,  estimulando o crescimento
do Município, com aumento da arrecadação e geração de
empregos;  c)  n. 582/2021-  desenvolvimento de projeto
em parceria com o Instituto Master de Ensino Presidente
Antônio Carlos – IMEPAC (alunos do curso de agronomia)
e  outras  instituições,  para  dar  apoio/suporte  aos
produtores  rurais;  d)  n.  583/2021-  que  a  Fundação
Araguarina de Educação e Cultura – FAEC informe qual o
plano  de  reorganização  do  artesanato,  do  Suporte  –
APICAR e  da  Arte  da Gente;  e)  n.  584/2021-  refazer  a
infraestrutura na Rua Guarani, no Bairro Novo Horizonte,
pois não dispõe de redes de água e de esgoto, energia
elétrica  e  asfalto;  destacou  o  proponente  que  a  Rua
Ventania (paralela à citada via), com exceção do asfalto,
possui  as  demais  benfeitorias;  f)  n.  585/2021-  que
encaminhe  o  cronograma  da  operação  tapa-buracos,
apontando os setores considerados prioritários; agilidade

EXPEDIENTE:
Presidente: Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Consultor Jurídico: Dr. Hamilton Flávio de Lima

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
Rua Cel. José Ferreira Alves, 758, Centro
Araguari, Minas Gerais. (34)3249-1100

www.araguari.mg.leg.br - diario@araguari.mg.leg.br 

Instituído pela Lei nº 5949, de 16 de outubro de 2017

Documento Eletrônico

 Assinado digitalmente com 
certificação ICP-Brasil.

Para verificar a validade: 
https://verificador.iti.gov.br/

http://www.araguari.mg.leg.br/


Ano IV - Edição 300 Pág 4      Araguari, 26 de março de 2021

na execução do serviço; 5) Paulo César Pereira/DEM: a) n.
586/2021-  realização  de  manutenção  na  iluminação  da
Rua Júlio César de Souza, que liga o Bairro dos Bosques à
Avenida Theodoreto Veloso de Carvalho,  e  estaria com
várias  lâmpadas  queimadas;  b)  n.  587/2021-  que  a
Fundação  Araguarina  de  Educação  e  Cultura  –  FAEC
realize  estudo  visando  o  pagamento  de  auxílio  aos
artistas  do  Município  que  tiveram  suas  atividades
interrompidas  em  virtude  da  pandemia;  segundo  o
proponente,  na  gestão  anterior,  um  projeto  financiado
pelo Fundo Municipal de Cultura, o Programa Municipal
de Incentivo à Cultura – PMIC “Geraldo França de Lima”,
canalizou recursos para o setor cultural, aprovando vinte
e  três  projetos,  mas  com  critérios  complexos  para  a
seleção, limitando a participação da maioria dos artistas;
que  a  FAEC  elabore  um  processo  de  seleção  mais
simplificado  ou  outros  meios,  para  auxiliar  um  maior
número  de  artistas,  utilizando  recursos  do  Fundo
Municipal  de  Cultura;  c)  n.  588/2021-  que  informe  o
número  de  pessoas  com  deficiência  assistidas  pelo
Município, e as ações a elas destinadas no corrente ano
(no período pós-pandemia) e  nos anos  seguintes;  d)  n.
589/2021- informações sobre o Programa TCU + CIDADES,
que  irá  contribuir  com  os  gestores  no  acesso  a
informações  qualificadas  sobre  gestão  fiscal,
transferências, execução de políticas públicas e prestação
de contas, com início no dia quatro de março do corrente;
6) Débora de Sousa Dau/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB,
Paulo César Pereira/DEM: a) n. 590/2021- instalação de
lixeiras  maiores  na Praça  Dom Almir  Marques  Ferreira,
nas  proximidades  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  e  da
Igreja  Medalha  Milagrosa;  poda  das  árvores  no  local
(galhos podres e quebrados); 7) Renato de Almeida/PSC:
a)  n.  591/2021-  melhorias  na  Praça  Alberto  Milani,
localizada  na  projeção  da  Rua  Nivalda  Fernandes  de
Freitas,  Loteamento  Residencial  Jardim  Milani,  com  a
instalação  de  iluminação,  academia  ao  ar  livre;  b)  n.
592/2021-  realização  de  fiscalização  nas  agências
bancárias  para  verificar  como  estaria  ocorrendo  o
atendimento, em razão da grande quantidade de pessoas
nas portas dos estabelecimentos (debaixo de sol e chuva),
visando  evitar  uma  sobrecarga  no  sistema  de  saúde,
causada  por  aglomerações  e  descumprimento  de
orientações  legais;  8)  Renato  de  Almeida/PSC,  Wilian
Marques  Postigo/PL:  a)  n.  593/2021-  melhoria  na
sinalização  na  Avenida  Brasil,  localizada  nos  Bairros  de
Fátima e Brasília, pois os carros não estariam respeitando
os limites de velocidade e medidas precisam ser adotadas
para evitar mais acidentes; b) n. 594/2021- pavimentação
asfáltica e implantação de toda infraestrutura necessária
na  Rua  Goiás,  localizada  no  Bairro  Independência,
atualmente utilizada para o depósito de lixo; 9) Rodrigo
Costa  Ferreira/Patriota:  a)  n.  595/2021-  execução  do
serviço de pintura estratigráfica na Avenida Miguel Assad
Debs  e  nas  Ruas  das  Araras,  Duque  de  Caxias,  Albano
Ferreira, Bonsucesso, Brejo Alegre, Cláudio Manoel, Rua
Colúmbia,  Doutor  Ciro  Palmerston,  Vinício  de  Araújo,
Dezenove  de  Outubro,  Florestina  e  Guarani,  no  Bairro
Santa Terezinha; b) n. 597/2021- execução do serviço de
pintura estratigráfica nas Ruas André Fernandes dos Reis,
Antônio Batista da Silva, Carmem Cândida Naves, David

Vieira  dos  Santos,  Diolino  Américo  da  Silva,  Isolino
Américo da Silva, José Monteiro de Araújo, José Nocera,
Maria  Moreira,  Marieta  Vieira  de  Queiroz,  Moisés
Antônio  Naves,  Natália  Barbosa  Dornellas,  Olívio  Vieira
dos Santos, Romualdo Coelho, Urias Vieira dos Santos, no
Bairro  Vieno;  c)  n.  598/2021-  reabertura  das  farmácias
nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs, para distribuição
de remédios nos bairros, evitando o deslocamento, até a
Farmácia  Municipal,  de  pacientes  com  comorbidades,
idosos e outros, elevando o risco de contaminação pela
Covid-19; d) n. 599/2021- que a Secretaria Municipal de
Meio  Ambiente,  que  acompanha  a  revitalização  do
Bosque John Kennedy, oriente a empreiteira responsável
pelo  serviço  quanto  a  necessidade  de  manutenção  na
marquise (rachaduras, infiltrações) na entrada do bosque
–  setor  da  Avenida  Minas  Gerais;  10)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
596/2021- construção de um novo prédio para instalar o
Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  –  CMEI  Talita
Pereira de Oliveira, no Distrito de Piracaíba, que poderá
receber  um  maior  número  de  crianças;  11)  Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.  600/2021-
construção de calçada e melhoria na iluminação pública
na  Avenida  São  Paulo,  bem  como  na  Avenida  Senador
Melo  Viana,  a  partir  do  entroncamento  das  citadas
avenidas  até  o  Posto  Araguaia  na  Rodovia  MG-223,
sentido  Caldas  Novas/GO;  b)  n.  602/2021-  que  seja
caracterizado  como  acidente  de  trabalho  o  fato  do
servidor público municipal  contrair  a Covid-19, atuando
na linha de frente de combate à doença, para não perder
os  direitos  adquiridos;  c)  n.  604/2021-  instalação  de
placas indicando o nome das ruas no Residencial Portal
dos Ipês e Bela Suíça I, II e III, para facilitar o trabalho dos
Correios  e  a  localização  pelos  cidadãos;  12)  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.  605/2021-  cumprimentando
pela  construção  do  “Parcão”,  praça  de  entretenimento
para  cães,  localizada  no  Residencial  Bela  Suíça  I;  b)  n.
606/2021-  que  informe  para  onde  será  transferida  a
Associação  dos  Produtores  Culturais  e  Artesãos  de
Araguari  –  APICAR,  com  a  reforma  da  Praça  Manoel
Bonito; se for para a Praça Getúlio Vargas, que funcione
no espaço destinado a Casa do Artesão, após ampliação,
para a instalação das lojas de artesanato e oficinas com
várias  técnicas;  c)  n.  607/2021-  entrega  semanal  do kit
merenda para  cada aluno,  se as  aulas  na rede  pública
municipal  não  retornarem  na  modalidade  presencial,
destacando  a  existência  de  recursos  do  Fundo  de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  –  FUNDEB,
para  a  compra  dos  alimentos;  d)  n.  608/2021-
implantação  de  internet  gratuita  (wi-fi)  no  Hospital  de
Campanha,  possibilitando  que  pacientes  e
acompanhantes mantenham contato com seus familiares;
segundo o proponente, atualmente, os servidores é que
estariam  disponibilizando  a  internet  para  os
acompanhantes; e) n. 609/2021- reforma no prédio onde
funciona  o  Departamento  de  Tributação,  instalando
divisórias  de  acrílico,  inclusive  nas  demais  repartições
públicas  municipais  onde  ocorre  maior  número  de
atendimento  e  o  contato  com  o  cidadão  seria  mais
próximo  (Protocolo,  unidades  de  saúde,  etc.);  13)

Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota:  a)  n.  611/2021-
instalação de iluminação na quadra de esportes situada
na Rua Reginaldo da Silva, Loteamento Residencial Bela
Suíça II, bem como realização de limpeza no entorno do
espaço; b) n. 612/2021- execução do serviço de pintura
estratigráfica  nas  Ruas  Elias  Peixoto,  Coronel  Póvoa,
Monte Alegre, Circular,  João Araújo e Jaime Gomes, no
Bairro  Santa  Helena;  c)  n.  613/2021-  regularização  das
áreas  público/privadas,   especialmente  das  ocupadas
pelos moradores do Loteamento Jardim Ipanema, Bairro
Brasília,  sentido  Capim  Branco,  com  base  nas  Leis
Federais n. 10.257, de 10 de julho de 2001, e n. 11.124,
16 de  junho  de 2005,  implantando asfalto,  iluminação,
coleta de lixo, redes de água e de esgoto, outros serviços;
14)  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.  614/2021-  que
interceda junto à Companhia Energética de Minas Gerais
–  CEMIG,  objetivando  que  o  talão  de  energia  das
residências  na Comunidade de Ararapira,  seja  impresso
no ato da leitura no padrão, pois os moradores estariam
tendo que deslocar até a cidade para pegar a fatura de
energia elétrica; b) n. 615/2021- instalação de lâmpadas
de  LED  na  Avenida  Comissão  Crulls  e  nas  Ruas  Posse,
Amazonas e Marechal José Pessoa, no Bairro Brasília; c) n.
616/2021-  implantação  de  faixa  para  travessia  de
pedestres em frente ao Banco Siccob Aracoop na Avenida
Minas Gerais, número 90, Bairro Paraíso; d) n. 617/2021-
designação  de  um  servidor  para  ficar  responsável  pela
manutenção  e  zelo  do  Ginásio  de  Esportes  Rivadávia
Bernardino  da  Silva,  no  Distrito  de  Amanhece;  e)  n.
619/2021- realização de operação tapa-buracos no pátio
interno do Terminal  Rodoviário Presidente Tancredo de
Almeida  Neves,  utilizado  para  manobra  dos  ônibus  e
parada para embarque e  desembarque de  passageiros;
15)  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Wilian  Marques
Postigo/PL:  a)  n.  618/2021-  recapeamento  das  Ruas
Amazonas (Bairro Brasília), Osíris Paranhos, Dona Cesária
e Alvim Borges (Bairro Goiás), Marciano Santos (Centro),
Padre  Feijó  (Bairro  Jardim  Regina),  Coromandel  (Bairro
Amorim) e Alameda das Azaleias (Bairro do Rosário); 16)
Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL: a) n. 620/2021- relação dos prédios alugados
pelo Município, especificando o valor de cada aluguel; 17)
Clayton Francisco Brazão/PSC, Eunice Maria Mendes/PSB:
a)  n.  621/2021-  compra  da  vacina  contra  a  Covid-19,
considerando  que  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF
anunciou  a  liberação  de  verba  para  a  aquisição  do
imunizante;  18)  Clayton  Francisco  Brazão/PSC:  a)  n.
623/2021- instalação de internet na Praça do Centro de
Artes  e  Esportes  Unificados  –  CEUs,  no  Loteamento
Residencial  Monte Moriá;  b)  n.  624/2021-  alteração do
Decreto  n.  46/2021,  com relação ao comércio  de itens
considerados  não essenciais,  passando de  venda  modo
delivery para comércio aberto e retirada no balcão com
horário  reduzido;  estabelecer  para  as  lanchonetes,  o
mesmo horário de funcionamento das padarias (das seis
às  vinte  e  uma  horas);  abertura  das  barbearias  e  dos
salões  de  beleza  apenas  para  o  corte  de  cabelo;  c)  n.
625/2021- que seja analisada a situação dos motoristas
de vans, considerando que a maioria paga a prestação do
veículo  e não terá  como manter  com apenas  dois  dias
rodados,  no  mês;  d)  n.  626/2021-  aplicação  da  vacina
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contra a Covid-19 nos coletores de lixo e nos agentes de
enfrentamento à doença; 19) Débora de Sousa Dau/PSC:
a)  627/2021-  realização  de  operação  tapa-buracos  em
frente ao número 587 da Rua Jaime Araújo, um ao lado
do bueiro e outro no meio da via, sinalizados com galhos
pela população; b) n. 629/2021- que informe o motivo da
paralisação  do  atendimento  odontológico  na  Unidade
Básica  de  Saúde  do  Distrito  de  Piracaíba;  retorno
imediato do serviço; c) n. 631/2021- que em todos os dias
da semana, ao final de cada expediente, seja realizada a
sanitização  das  ruas  na  região  central  da  cidade,  dos
bancos,  supermercados,  mercado  municipal,  pontos  de
ônibus,  entradas  de  unidades  de  saúde,  terminal
rodoviário, dos lugares com grande fluxo de pessoas; d) n.
632/2021- implantação de faixa elevada para travessia de
pedestres próximo ao número 70 da Rua Antonino Vieira,
devido ao elevado risco de acidentes no setor; 20) Débora
de  Sousa  Dau/PSC,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
628/2021-  instalação  de  semáforo  e  de  placas  de
sinalização  no  cruzamento  da  Avenida  Brasil  como  a
Avenida Senador Melo Viana, e execução do serviço de
pintura estratigráfica no setor; 21) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL: a) n. 633/2021- instalação de um ponto de
água  e  de  iluminação  da  praça  que  estaria  sendo
construída  no  Residencial  Bela  Suíça  (Parcão);  b)  n.
634/2021- informações sobre o funcionamento do Centro
Especializado  em  Atendimento  e  Acompanhamento
Materno Infantil  –  CEAAMI,  relacionando os  protocolos
utilizados (desde o início do pré-natal), o nome, endereço
e telefone das gestantes atendidas, em dois mil e vinte, e
dos  agentes  envolvidos;  número  de  partos  normais  e
cesáreos realizados na rede pública municipal de saúde;
c)  n.  635/2021-  informações  sobre  a  Granja  Mauá,
localizada  no  Bairro  São  Sebastião,  que  já  abrigou  a
chamada  Escola  Agrícola,  especificando  a  finalidade do
espaço, investimentos que recebeu nos últimos dois anos
e  planos  da  atual  Administração  para  o  local;  d)  n.
636/2021-  que informe se encontra em vigência algum
convênio ou parceria com o Conselho Municipal do Bem-
Estar do Menor – CMBEM que, em dois mil e vinte, teria
inserido  vários  menores  no  mercado  de  trabalho;  se
afirmativa a resposta, encaminhar cópia do documento e
informar  os  projetos  desenvolvidos;  se  negativa,
especificar os motivos e as ações que serão desenvolvidas
em benefício dos menores;  22)  Denise Cristina Lima de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB: a) n. 637/2021-
que estude a possibilidade de “eleger” um líder, de cada
segmento  religioso,  para  ser  vacinado;  segundo  as
proponentes,  os  padres,  pastores  e  demais  líderes
religiosos,  diante  dos  riscos,  não  estariam conseguindo
acompanhar de perto  as  famílias  enlutadas;  23)  Eunice
Maria  Mendes/PSB:  a)  n.  639/2021-  cascalhamento  e
patrolamento  da  estrada  do  Taquaral,  no  Distrito  de
Amanhece,  pois  os  produtores  não  estariam  em
condições  de  executar  parte  do  serviço  com  recursos
próprios, como já fizeram, tendo que arcar com grandes
prejuízos materiais para a retirada dos produtos da zona
rural; b) n. 641/2021- aquisição de vacinas contra a Covid-
19 para todos os munícipes, considerando que o Supremo
Tribunal Federal autorizou a compra e distribuição, pelos
estados e municípios, caso o governo federal descumpra

o  Plano  Nacional  de  Imunização;  c)  n.  642/2021-
realização  de  operação  tapa-buracos  nas  principais
avenidas  da  cidade;  d)  n.  646/2021-  que  o  Programa
Saúde  do  Trabalhador,  inclusive  o  atendimento
odontológico, permaneça na Policlínica; e) n. 647/2021-
que  o  Município,  em  parceria  com  o  governo  federal,
possa universalizar a educação infantil, atingindo a meta
de  cem  por  cento  prevista  no  Plano  Nacional  de
Educação; segundo a proponente, o índice atual seria de
oitenta  e  cinco  por  cento,  com  Centros  Municipais  de
Educação Infantil bem estruturados (novos, mobiliados e
com profissionais capacitados), podendo Araguari pleitear
a  construção  de  novas  unidades;  f)  n.  648/2021-  que
sejam convocados  nutricionistas,  por meio de concurso
público, para compor o quadro de servidores de diversas
áreas, como Secretarias Municipais  do Trabalho e Ação
Social,  de  Educação,  de  Saúde,  Hospital  de  Campanha,
etc.,  atuando  em  programas  de  segurança  alimentar  e
nutricional,  trazendo  benefícios  para  a  população;  24)
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB: a) n. 640/2021- adesão do Município ao
consórcio  público  para  aquisição  de  vacinas,  devido  ao
aumento dos  casos  de Covid-19,  estando o movimento
sendo  liderado  pela  Frente  Nacional  de  Prefeitos,  que
arcará  com  os  custos  para  a  formação  do  consórcio;
destacaram  os  proponentes,  que  o  prazo  para
manifestação  de  interesse  encerra  no  dia  cinco  do
corrente  mês.  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB  e  Wellington  Resende  da  Silva/PL
solicitaram o envio de ofícios de pêsames (requerimentos
n.s 561/2021, 562/2021) às famílias do servidor público
municipal José de Sousa Resende, falecido no dia vinte e
cinco  de  fevereiro  do  corrente,  e  da  senhora  Eliane
Batista  Henrique  Ramos.  O  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.
563/2021,  solicitando  o  envio  de  ofício  de  pêsames  à
família  do  senhor  Nelson  Vicente  da  Costa;  b)  n.
564/2021, solicitando ao deputado estadual Raul José de
Belém,  a  apresentação  de  emenda  parlamentar  para
possibilitar a realização de castração de animais, por meio
de clínicas conveniadas. Os Vereadores Clayton Francisco
Brazão/PSC e Giulliano Sousa Rodrigues/PSB solicitaram
ao presidente da Câmara (requerimento n. 567/2021), a
realização de audiência pública no dia cinco de março do
corrente,  às  dezoito  horas  e  trinta  minutos,  a  fim  de
discutir as medidas de combate a Covid-19 e a instalação
de  aparelhos  que  foram  doados  ao  Município,
convidando:  prefeito,  vereadores,  secretária  de  Saúde,
Associação Comercial e Industrial de Araguari, Câmara de
Dirigentes Lojistas, Federação das Indústrias do Estado de
Minas  Gerais,  proprietários  de  hospitais,  deputado
federal José Vitor de Resende Aguiar, deputado estadual
Raul  José  de  Belém,  Conselho  Municipal  de  Saúde,
Quadragésima  Sétima  Subseção  de  Minas  Gerais  da
Ordem dos Advogados do Brasil. Os Vereadores Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB  e  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  solicitaram  o  envio  de  ofícios  de
pêsames  (requerimentos  n.s  576/2021  e  579/2021)  às
famílias  do  senhor  Pedro  Montes  Filho  e  da  servidora
pública municipal Neicir dos Reis. O Vereador Sebastião
Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade  apresentou  os

requerimentos: a) n. 601/2021, solicitando ao deputado
federal  José  Vitor  de  Resende  Aguiar  que  apresente
emenda destinando recurso para a construção de calçada
nas  margens  da  ferrovia  desativada,  trecho
compreendido entre o viaduto de acesso ao Distrito de
Amanhece  e  a  Praça  Sérgio  Pacheco;  b)  n.  603/2021,
solicitando ao deputado estadual  Doorgal  Andrada que
interceda  junto  ao  governo  do  Estado,  visando  a
reabertura em Araguari do escritório do Instituto Estadual
de Florestas – IEF, desativado desde dois mil e quatorze.
O Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL apresentou as
seguintes  proposições:  a)  requerimento  n.  610/2021,
solicitando  o  envio  de  ofício  de  pêsames  à  família  da
servidora pública municipal Celma Pereira Dias; b) moção
de aplauso (n. 7/2021) às Vereadoras Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima de Andrade/PL  e Eunice  Maria  Mendes/PSB,  bem
como  às  servidoras  da  Câmara  Municipal,  pelo  “Dia
Internacional da Mulher”, a ser comemorado no dia oito
de março; c) moção de aplauso (n. 8/2021) aos servidores
e  profissionais  da  área  da  saúde,  que  trabalham
exaustivamente no tratamento de pacientes com a Covid-
19; d) moção de aplauso (n. 9/2021) à vice-prefeita Maria
Cecília  Araújo,  pelo  “Dia  Internacional  da  Mulher”;
cumprimentos  extensivos  a  todas  as  mulheres  do
Município. O Vereador Clayton Francisco Brazão/PSC e a
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB solicitaram o envio
de  ofício  de  pêsames  (requerimento  n.  622/2021)  à
família da senhora Darci de Deus Leandro. A Vereadora
Débora de Sousa Dau/PSC solicitou o envio de ofício de
pêsames  (requerimento  n.  630/2021)  à  família  da
Vereadora  de  Uberlândia  Adriana  Alves  Ribeiro,  que
faleceu  no  dia  vinte  e  um  de  fevereiro  do  corrente;
ressaltou a proponente, que a Vereadora Drika Protetora
era fundadora da ONG Mão Amiga (em dois mil e quatro),
atuando não só em Uberlândia, tendo ajudado em vários
resgastes em Araguari, e também desenvolveu trabalhos
voluntários  em  ações  voltadas  para  as  crianças  e  a
população carente. As Vereadoras Denise Cristina Lima de
Andrade/PL  e Eunice  Maria  Mendes/PSB solicitaram ao
deputado  federal  José  Vitor  de  Resende  Aguiar
(requerimento  n.  638/2021),  que  interceda  junto  ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
para  viabilizar  recursos  destinados  a  implantação,  em
Araguari,  da  Casa  da  Mulher  Brasileira,  e  a  ações  e
programas  de  promoção  aos  direitos  das  mulheres,
inclusive  a  integração  dos  diversos  serviços  públicos
existentes  para atendimento às  vítimas em situação de
violência.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB
apresentou os requerimentos: a) n. 643/2021, sugerindo
ao doutor Fernando Henrique Zorzi Zordan, responsável
pela  Segunda  Promotoria  de  Justiça,  a  assinatura  de
Termo  de  Ajustamento  de  Condutas  –  TAC  com  as
instituições  da  área  da  saúde  (Hospital  Santo  Antônio,
Santa  Casa  de  Misericórdia),  sobre  os  valores  e  a
necessidade de acolher leitos de unidade de tratamento
intensivo -UTI para atendimentos diversos e para a Covid-
19,  visando  reduzir  o  elevado  índice  de  ocupação  no
momento,  e  separar  os  atendimentos  intensivos  de
outros  fatores,  para  evitar  a  contaminação;  b)  n.s
644/2021  e  645/2021,  solicitando  respectivamente  aos
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deputados  estaduais  Raul  José  de  Belém  e  Doorgal
Gustavo Sad Lafayette de Andrade, que intercedam junto
ao  governo  do  Estado,  visando  que  o  pagamento  dos
servidores  públicos  de  Minas  Gerais  seja  efetuado
conforme previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal,
e  no  art.  459,  §  1º,  da  CLT,  de forma mensal  e  até  o
quinto dia útil do mês subsequente. O Vereador Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  apresentou  o
projeto de decreto Legislativo n. 3/2021, que “Concede o
Título  de  Cidadão  Honorário  de  Araguari  ao
Excelentíssimo Senhor José Sebastião de Camargo”- com
apoio da Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL e
dos  Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Paulo
César  Pereira/DEM,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota.  A  Comissão
Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
apresentou  o  projeto  de  resolução  n.  2/2021,  que
“Aprova as  contas da Prefeitura Municipal  de Araguari,
Estado de Minas  Gerais,  relativas  ao exercício  de 2019
(dois  mil  e  dezenove).”  VI-  ORADORES  INSCRITOS-
Encontravam-se inscritos os  Vereadores Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/Democratas,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade, Débora de Sousa Dau/PSC,
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB.  Fizeram  uso  da  tribuna  os  vereadores  a
seguir relacionados, os demais dispensaram. O Vereador
Giulliano  de  Sousa  Rodrigues/PSB,  inicialmente,
parabenizou o  secretário  municipal  de  Meio Ambiente,
Guilherme  Henrique  dos  Santos  Santana,  e  o  general
Vítor  Carulla,  superintendente  da  Superintendência  de
Água  e  Esgoto  -  SAE,  pelo  bom  trabalho  que  vêm
realizando.  Na  sequência,  apresentou  questionamentos
sobre  a  transferência  do  setor  de  odontologia  da
Policlínica para o Bairro Amorim; também falou sobre os
buracos  nas  vias  da cidade,  ressaltando que ainda não
teve início a operação tapa-buracos. Concluindo, disse ser
necessária  a  união de todos,  com o objetivo de buscar
alternativas  para  melhor  combater  a  Covid-19.  O
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Republicanos
parabenizou o deputado federal Bonifácio José Tamm de
Andrade e o deputado estadual Lafayette Luiz Doorgal de
Andrada  pelo  trabalho  desenvolvido  em  prol  da
comunidade araguarina; elogiou o trabalho desenvolvido
pela Vereadora Débora de Souza Dau com os animais e
abordou os seguintes assuntos: necessidade de iniciar a
operação  tapa-buracos  na  cidade;  convênio  que  o
Município terá que celebrar para custear o plantão dos
médicos no Hospital Santo Antônio; situação caótica que
estaria na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e na
Santa  Casa  de  Misericórdia.  O  Vereador  Paulo  César
Pereira/Democratas,  primeiramente,  homenageou  as
mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher.” Em seguida,
destacou  a  necessidade  de  a  Prefeitura  melhorar  seus
meios  de  comunicação  para  evitar  as  “fakes  news.”  O
Vereador Sebastião Joaquim Vieira/PSL falou sobre uma
campanha que estaria sendo realizada para ajudar uma
garota diagnosticada com lúpus, pois o tratamento teria

um  custo  alto.  Ainda  destacou:  que  os  moradores  do
Bairro Vieno pediram a recolocação de lâmpada na Rua
Oswando  dos  Santos  Monteiro;  a  necessidade  de
recomposição  dos  bancos  na  Praça  da  Exposição;
denúncia de um cidadão que usa palavras de baixo calão
contra os servidores públicos; que a Superintendência de
Água e Esgoto não encaminhou resposta sobre os poços
artesianos  na  comunidade  Porto  Barreiro-  Distrito  de
Amanhece, onde estaria em construção um reservatório
de  água;  já  na comunidade de  Porto  Barreiro-  sentido
Caldas Novas,  existe o  reservatório  de água e estariam
providenciando  melhorias  junto  a  CEMIG.  O  Vereador
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade explanou  sobre  o
convite  formulado  a  secretária  municipal  de  Saúde,
Soraya Ribeiro de Moura, para prestar esclarecimentos,
lembrando que ela teria solicitado a disponibilização de
mais  leitos  na Santa Casa de Misericórdia, mas  não foi
atendida.  A  Vereadora  Débora  de  Souza  Dau/PSC
considerou  que  o  fechamento  do  comércio  seria
prejudicial  para  a  cidade;  questionou  se  a  Prefeitura
estaria  realizando  a  fiscalização  e  a  desinfecção  dos
ambientes  que  continuam  abertos,  como  bancos,
supermercados  e  farmácias.  Por  fim,  agradeceu  ao
deputado  estadual  Noraldino  Júnior  e  aos  demais
colaboradores,  o  apoio   ao  projeto  castramóvel,
possibilitando  a  castração  de  quinhentos  e  quarenta  e
oito  animais,  visando  o  controle  populacional.  A
Vereadora Denise Cristina Lima de Andrade/PL também
considerou  que  o  fechamento  do  comércio  seria
prejudicial para a cidade, e falou sobre a necessidade de
um melhor planejamento do Executivo para o setor de
saúde,  que,  segundo  a  vereadora,  estaria  totalmente
estagnado.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB
discorreu sobre a atual  situação da Covid-19 e sobre o
fechamento  do  comércio,  se  posicionando  favorável  a
uma abertura  parcial,  na  próxima semana.  Disse que o
Hospital  de  Campanha  já  estaria  abrindo  nos  finais  de
semana, e que deveria ser melhorada a forma como são
realizados  os  testes  que  detectam  a  Covid-19,  e  bem
analisado o uso de remédios na profilaxia da doença. VII-
SEGUNDA  CHAMADA-  Responderam  os  Vereadores
Cláudio  Coelho Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,
Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,
Rodrigo Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DOS PROJETOS EM PAUTA- Encontravam-se na
pauta  desta  sessão  ordinária  os  projetos  a  seguir
relacionados; antecedendo cada votação, foi anunciada a
discussão  da  matéria.  Em  votação  o  projeto  de  lei
complementar n. 1/2021, de autoria da Mesa da Câmara,
foram  aprovados  por  quinze  votos:  a)  pareceres  das
Comissões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,

Orçamento  e  Tomada  de  Contas;  b)  projeto  de  lei
complementar  n.  1/2021  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 Complementar n.
1, de 2 de março de 2021, que “Promove alteração no
parágrafo único, do art. 4º, da Lei Complementar n. 062,
de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de
Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara Municipal de
Araguari-MG,  estabelece  normas  Gerais  de
Enquadramento e dá outras providências” (escolaridade
para  ocupar  cargo  de  provimento  em  comissão-  curso
fundamental  completo).  Em  votação  o  projeto  de  lei
complementar n. 2/2021, de autoria da Mesa da Câmara,
foram  aprovados  por  quinze  votos:  a)  pareceres  das
Comissões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,
Orçamento  e  Tomada  de  Contas;  b)  projeto  de  lei
complementar  n.  2/2021  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 Complementar n.
2, de 2 de março de 2021, que “Introduz alterações na Lei
Complementar  n. 62,  de 30 de setembro de 2009,  que
dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores
da Câmara Municipal de Araguari-MG, estabelece normas
Gerais  de  Enquadramento,  criando  a  Comissão
Permanente  de  Gerenciamento  Eletrônico  de
Informações, dando outras providências.” Nos pareceres
da  Comissão  Permanente  de Redação  aos  supracitados
projetos  de  lei  complementar,  os  Vereadores  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Marcus  Vinícius  Duarte/
Republicanos  e  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
assinaram  em  substituição  respectivamente  aos
Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  e
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  (membros  da  Mesa  da
Câmara). IX- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO
ANTERIOR- Foi aprovada sem restrições, por quinze votos,
a  ata  da  sessão  ordinária  da  Câmara,  realizada  no  dia
vinte  e  três  de  fevereiro  de  dois  mil  e  vinte  e  um.  X-
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS  PROPOSIÇÕES-  Foram
aprovados  por quinze  votos:  a)  requerimentos  n.s  561,
562,  563,  564,  565,  566,  567,  568,  569,  570,  571,  572,
573,  574,  576,  577  (exceto  o  pedido  de  limpeza,  já
formulado por meio do requerimento n. 67/2021),  578,
579, 580,  581,  582, 583,  584,  585 (exceto o pedido de
agilidade  na  execução  do  serviço,  pois  deverão  ser
especificados os locais), 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604 (exceto o
pedido sobre o Residencial Bela Suíça II e III, já formulado
por meio do requerimento n. 529/2021), 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612 (exceto o pedido sobre as Ruas
Elias  Peixoto,  Coronel  Póvoa,  João  de  Araújo  e  Jaime
Gomes,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
312/2021), 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622,  623,  624,  625,  626  (exceto  o  pedido  sobre  os
agentes de enfrentamento à Covid-19, já formulado por
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meio  do  requerimento  n.  217/2021),  627,  628,  629
(exceto o pedido de retorno do serviço, já formulado por
meio do requerimento n. 188/2021), 630, 631, 632, 633,
634,  635,  636,  637,  638,  639,  640,  643,  644,  645,  646,
647, 648/2021; b) moções de aplauso n.s 7 e 9/2021. Não
foram  apreciados  os  requerimentos  n.s  575,  586,  591,
641, 642/2021 e a moção de aplauso n. 8/2021, pois os
pedidos constantes destes já foram formulados por meio
dos  requerimentos  n.s  621,  434,  482,  281,
135/30/367/2021- especificar locais, e moção de aplauso
3/2021,  respectivamente.  Prosseguindo,  o  presidente
comunicou  a  realização,  no  plenário  da  Câmara,  das
audiências públicas: no dia dez de março, às nove horas,
sob a coordenação da Comissão Permanente de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, para a demonstração,
pelo Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais
referentes ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte;
no  dia  doze  de  março,  às  dezoito  horas,  sob  a
coordenação  da  Comissão  Permanente  de  Saúde  e
Assistência  Social,  para  a  apresentação,  pelo  gestor  do
SUS,  do  relatório  detalhado  referente  ao  terceiro
quadrimestre de dois mil e vinte. XI- ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO- Ficou para a ordem do dia da próxima
sessão, extraordinária, o projeto de lei n. 14/2021. Antes
da chamada final,  foi  respeitado um minuto de silêncio
em homenagem póstuma ao servidor público municipal
José de Sousa Resende, que por mais trinta anos prestou
relevantes  serviços ao Poder Legislativo.  XII-  CHAMADA
FINAL-  Responderam  os  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/PL,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os
Vereadores  Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL;  ausente  na  sessão  a  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues Prado/PSB. O horário de duração da presente
sessão  foi  prorrogado  no  decorrer  desta,  por  dois
períodos de duas horas cada, após aprovação do plenário.
O  presidente  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  agradeceu  a  presença  de  todos,
convocou  os  vereadores  para  a  próxima  sessão
extraordinária, a realizar-se às oito horas e trinta minutos
do dia cinco de março do corrente;  e,  às treze horas e
cinquenta e cinco minutos, declarou encerrada a sessão.
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em 2 de março de 2021. Ata aprovada sem restrições, por
dezesseis  votos.  Sala  das  sessões,  em  9  de  março  de
2021.   Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos-  presidente;  Vereador  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL- primeiro-secretário.
_______________________________________________
ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA CINCO DE MARÇO DE DOIS  MIL E
VINTE E UM. A Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, reuniu-se extraordinariamente no dia cinco

de março de dois mil  e vinte e um, sexta-feira,  às oito
horas e trinta minutos, em sua sede própria, situada na
Rua  Coronel  José  Ferreira  Alves,  número  758,  nesta
cidade.  O  presidente  da  Câmara,  Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  solicitou  ao
primeiro-secretário  que  fizesse  a  chamada  dos
Vereadores.  I-  PRIMEIRA  CHAMADA-  Responderam  a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/ Solidariedade, Clayton Francisco
Brazão/PSC, as Vereadoras Débora de Sousa Dau/PSC –
segunda-secretária, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice  Maria  Mendes/PSB,  e  os  Vereadores  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  –  presidente,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/Democratas,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota  –  vice-presidente,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL  –  primeiro-secretário,  Waltemir
Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington  Resende  da
Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. Então o presidente,
invocando  a  proteção  de  Deus  e  em  nome  do  povo
araguarino,  declarou  aberta  a  sessão  e  solicitou  ao
primeiro-secretário  que  fizesse  a  leitura  do  edital  de
convocação e das correspondências recebidas, pois a ata
da  sessão  anterior  seria  apreciada  em  outra
oportunidade.  II-  EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO-  “O
presidente da Câmara Municipal de Araguari, Estado de
Minas  Gerais,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e,
conforme disposto no art. 23, § 4º, III, da Lei Orgânica do
Município, c/c art. 96, III  e § 3º, do Regimento Interno,
convoca  os  senhores  vereadores  para  uma  sessão
extraordinária, a realizar-se no dia cinco (5) de março de
dois mil e vinte e um (2021) – sexta-feira, às oito (8) horas
e trinta (30) minutos, no recinto próprio deste Legislativo,
para a deliberação sobre o projeto de lei n. 14/2021, que
“Ratifica o valor de complementação, adotado pelo Poder
Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, para
efeito de complementação financeira para remuneração
de  médicos  plantonistas  da  rede  hospitalar,  para
cobertura assistencial durante 24 (vinte e quatro) horas,
como parte integrante do Plano de Resposta Hospitalar
Municipal e de Contingenciamento Operativo – COVID-19
(Decreto  Municipal  n.  059/2020),  dando  outras
providências”, de autoria do Executivo. Câmara Municipal
de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 2 de março de
2021.  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-
presidente.” O referido edital foi publicado na edição n.
294 do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal.
III- LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS- Ofício
enviado pela Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB,
justificando sua ausência na sessão ordinária da Câmara,
realizada  no dia  dois  de  março  do  corrente.  Então,  foi
comunicado ao plenário que a Mesa da Câmara, para os
fins  do disposto no inciso  X,  do art.  40,  do Regimento
Interno da Câmara, combinado com o § 1° do art. 1º, da
Lei  n.  5.806/2016,  acatou  a  justificativa  e  deferiu  o
pedido,  considerando  que  a  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB apresentou atestado firmado pela
doutora  Lucimar  Naves  (CRO-MG  53.919).  IV-
APRESENTAÇÃO  SEM  DISCUSSÃO  DE  PROPOSIÇÕES-  A
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores

Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/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/Democratas,
Rodrigo Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL, apresentaram o
requerimento  n.  549/2020,  solicitando  a  dispensa  dos
interstícios  regimentais  para  discussão  e  votação  do
projeto de lei n. 14/2021; o requerimento foi aprovado
por  quinze  votos.  V-  LEITURA  DE  PARECERES-  As
Comissões  Permanentes  de  Legislação  e  Justiça,  de
Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,  Comércio,
Habitação,  Política  Urbana  e  Rural,  de  Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, e de Saúde e Assistência
Social, emitiram pareceres pela aprovação do projeto de
lei n. 14/2021. VI- SEGUNDA CHAMADA- Responderam a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/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/Democratas, Rodrigo Costa Ferreira/
Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,
Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/
Patriota, Wellington Resende da Silva/PL, Wilian Marques
Postigo/PL. VII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO EM
PAUTA-  Encontrava-se  na  pauta  desta  sessão
extraordinária o projeto de lei n. 14/2021; antecedendo a
votação,  foi  anunciada  a  discussão  da  matéria.  Em
votação  o  projeto  de  lei  n.  14/2021,  de  autoria  do
Executivo,  foram  aprovados  por  quinze  votos:  a)
pareceres  das  Comissões  Permanentes  de  Legislação  e
Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,  Agroindústria,
Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e  Rural,  de
Finanças,  Orçamento e Tomada de Contas,  de Saúde e
Assistência Social; b) projeto de lei n. 14/2021 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.  4,  de  5  de
março de 2020, que “Ratifica o valor de complementação,
adotado  pelo  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  para  efeito  de  complementação
financeira para remuneração de médicos plantonistas da
rede hospitalar,  para  cobertura  assistencial  durante  24
(vinte e quatro) horas, como parte integrante do Plano de
Resposta  Hospitalar  Municipal  e  de  Contingenciamento
Operativo – COVID-19  (Decreto Municipal n. 059/2020),
dando  outras  providências.”  VIII-  ORDEM  DO  DIA  DA
PRÓXIMA SESSÃO- Ficou para a ordem do dia da próxima
sessão ordinária o projeto de lei complementar n. 3/2021.
Antes  da  chamada  final,  o  presidente  comunicou  o
adiamento das audiências públicas que seriam realizadas
no mês de março,  no dia dez (cumprimento das metas
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fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de dois mil e
vinte) e no dia doze (gestor do SUS apresentar relatório
do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte), bem como
a suspensão da tribuna livre, em virtude do agravamento
da pandemia, medidas que contaram com a anuência do
plenário.  IX-  CHAMADA  FINAL-  Responderam  a
Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/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/Democratas,
Rodrigo Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade,  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL,
Waltemir Rodrigues Neves/Patriota, Wellington Resende
da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL;  ausente  na
sessão o Vereador Renato de Almeida/PSC. Em seguida, o
presidente agradeceu a presença de todos, convocou os
Vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se
às oito horas do dia nove de março de dois mil e vinte e
um.  E,  às  nove  horas  e  cinquenta  minutos,  declarou
encerrada  a  sessão.  Câmara  Municipal  de  Araguari,
Estado  de  Minas  Gerais,  em  5  de  março  de  2021.Ata
aprovada  sem  restrições,  por  dezesseis  votos.  Sala  das
sessões,  em  9 de  março  de  2021.   Vereador  Leonardo
Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-  presidente;
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  -  primeiro-
secretário.

___________________________________
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUARI, ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA
NO DIA NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM . A
Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
reuniu-se ordinariamente no dia nove de março de dois
mil e vinte e um, terça-feira, às oito horas, em sua sede
própria,  situada  na  Rua  Coronel  José  Ferreira  Alves,
número  758,  nesta  cidade.  O  presidente  da  Câmara,
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos, solicitou ao primeiro-secretário que fizesse
a  chamada.  I-  PRIMEIRA  CHAMADA  -   Responderam  a
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB, os Vereadores
Cláudio Coelho Pereira/Solidariedade, a Vereadora Eunice
Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leonardo Rodrigues
da Silva Neto/Republicanos - presidente, Marcus Vinícius
Duarte/Republicanos,  Paulo  César  Pereira/DEM,
Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  -  primeiro-secretário,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL. Então o presidente, invocando a proteção de
Deus e em nome do povo araguarino, declarou aberta a
sessão  e  solicitou  ao  primeiro-secretário  que  fizesse  a
leitura  das  atas  das  sessões  anteriores  e  das
correspondências  recebidas.  II-  LEITURA DAS ATAS DAS
SESSÕES ANTERIORES- Foram lidas as atas das sessões da
Câmara,  ordinária  e  extraordinária,  realizadas
respectivamente nos dias dois e cinco de março de dois
mil e vinte e um. III-  LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS- Ofícios enviados pelo prefeito do Município:
a) n.s 275, 276, 302, 303, 305, 326, 363, 364, 365, 374 ,
376/2021, em resposta aos requerimentos n.s 209, 210,

296,  298, 299, 300,  297,  366, 301, 453,  454/2021,  da
Vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB; b) n.s 195,
273,  327,  332,  346,  347,  348/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  303,  117,  310,  309,  371,  373,
375/2021,  do  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade;  c)  n.s  285,  299,  300,  349,  350,
352, 362/2021, em resposta aos requerimentos n.s 19,
223, 224, 377, 383, 221, 466/2021, do Vereador Clayton
Francisco  Brazão/PSC;  d)  n.s  294,  295,  296,  309,
369/2021, em resposta aos requerimentos n.s 126, 228,
229,  227,  317/2021,  da  Vereadora  Débora  de  Sousa
Dau/PSC; e) n.s 274, 278, 297, 328/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  131,  136,  233,  324/2021,  da
Vereadora  Denise  Cristina  Lima de Andrade/PL;  f)  n.s
262,  266,  279,  288,  291,  329/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s 37, 140, 137, 38, 240, 327/2021, da
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB;  g)  n.s 280, 281,
282,  284,  290,  292,  301,  358/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  148,  149,  150,  154,  157,  158,  248,
245/2021, do Vereador Giulliano Sousa Rodrigues/PSB;
h)  n.s  319,  359,  372,  377/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  254,  255,  401,  399/2021,  do
Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos; i) n.s 267, 298, 308, 336, 338, 354,
378/2021, em resposta aos requerimentos n.s 169, 256,
261,  261,  335,  258,  336/2021,  do  Vereador  Marcus
Vinícius Duarte/Republicanos; j) n.s 310, 313, 315, 334,
339,  341,  342,  366,  371,  373/2021,  em  resposta  aos
requerimentos  n.s  265,  263,  262,  266,  338,  342,  339,
341,  340,  414/2021,  do  Vereador  Paulo  César
Pereira/Democratas;  k)  n.s  312,  314,  316,  331,
370/2021, em resposta aos requerimentos n.s 267, 269,
270,  268,  344/2021,  do  Vereador  Renato  de
Almeida/PSC;  l)  n.s  286,  343,  344,  380/2021,  em
resposta  aos  requerimentos  n.s  188,  349,  351,
272/2021, do Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota;
m)  n.s  287,  353,  360,  375,  379,  381,  382/2021,  em
resposta aos requerimentos n.s 192, 278, 352, 425, 354,
355,  189/2021,  do  Vereador  Sebastião  Alves  Ribeiro
Júnior/Solidariedade; n) n.s 289, 340/2021, em resposta
aos  requerimentos  n.s  217,  219/2021,  do  Vereador
Sebastião Joaquim Vieira/PSL; o) n.s 311, 318, 345/2021,
em resposta aos requerimentos n.s 280, 283, 358/2021,
do Vereador Waltemir Rodrigues Neves/Patriota; p) n.s
306, 321, 322/2021, em resposta aos requerimentos n.s
285,  284,  286/2021,  do Vereador Wellington Resende
da  Silva/PL;  q)  n.s  307,  325/2021,  em  resposta  aos
requerimentos n.s  290, 295/2021,  do Vereador Wilian
Marques Postigo/PL; r) n.s 277, 283, 293, 320, 323, 324,
330, 333, 335, 337, 355, 357, 368/2021, em resposta aos
requerimentos n.s 129, 17, 243, 244, 293, 294, 242, 271,
312,  147,  395,  360,  107/2021,  subscritos  por  diversos
vereadores;  s)  n.  384/2021,  encaminhando  o  saldo
bancário referente ao período de um a cinco de março
do corrente; t) n. 389/2021, encaminhando e solicitando
urgência na apreciação do projeto de lei n. 15/2021, que
“Autoriza  o  Município  de  Araguari  celebrar  convênio
com o hospital Santa Casa de Misericórdia de Araguari
para  realização  de  tratamento  cirúrgico  de  urgência/
emergência,  no  âmbito  da  média  complexidade,  na

especialidade  de  ortopedia/  traumatologia,  dando
outras providências”; u) n. 390/2021, encaminhando e
solicitando urgência na apreciação do projeto de lei n.
16/2021, que “Dispõe sobre a criação de Área e de Zona
de Expansão Urbana, contígua ao Perímetro Urbano do
Município  de  Araguari,  e  dá  outras  providências.”  IV-
LEITURA  DE  PARECERES-  A  Comissão  Permanente  de
Finanças,  Orçamento  e  Tomada  de  Contas  emitiu
pareceres pela aprovação dos projetos de lei n. 8/2021
(altera estrutura orgânica básica da Procuradoria Geral
do  Município)  e  n.  9/2021  (altera  Lei  n.  6.236/2019-
Serviço  Funerário  Municipal).  V-  APRESENTAÇÃO  SEM
DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES-  Os  Vereadores  a seguir
relacionados  solicitaram  ao  prefeito,  por  meio  dos
requerimentos:  1)  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos: a) n. 650/2021- disponibilização de
vacinas contra a Covid-19 para a imunização de policiais
militares, civis e bombeiros; b) n. 651/2021- instalação
de  lâmpadas  de  LED  na  Rua  Floriano  Peixoto,  Bairro
Santa Terezinha; c) n. 652/2021- realização de operação
tapa-buracos em frente ao número 215 da Rua Quinze
de Agosto, com posterior recapeamento do setor; d) n.
655/2021- realização de capina e limpeza nas Avenidas
Minas Gerais e Jardim Botânico (Bairro Gutierrez), pois o
mato  estaria  dificultando  a  visão  dos  motoristas;  2)
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos:  a)  n.  658/2021-
que  interceda  junto  a  LD  Celulose,  verificando  a
viabilidade de doação de suprimentos para os hospitais
do Município, unindo esforços no combate à pandemia
de  Covid-19;  b)  n.  659/2021-  suspensão  do  corte  de
água,  por  noventa  dias,  devido  ao  agravamento  da
pandemia,  passando  para  a  onda  roxa  do  Programa
Minas  Consciente,  com  restrições  mais  severas;  c)  n.
660/2021-  testagem  em  massa  da  população  para
conter o aumento dos casos de Covid-19, identificando e
tirando  de  circulação  as  pessoas  assintomáticas;
fornecimento  de  kits  de  medicamentos  para  aqueles
que  apresentarem  os  primeiros  sintomas,  visando
impedir a evolução do quadro; colocação de barreiras
sanitárias  em  pontos  estratégicos,  aferindo  a
temperatura e passando orientações; que os problemas
mais  comuns,  inclusive  relacionados  com  sintomas
iniciais  da  Covid-19,  sejam  encaminhados  para  as
Unidades Básicas de Saúde - UBSs, visando desafogar a
Unidade de Pronto Atendimento – UPA; d) n. 661/2021-
estudo referente ao percentual de liberação das guias
para a realização de exames e o cadastro nas unidades
de  saúde,  para  uma  distribuição  de  acordo  com  a
demanda de cada Unidade Básica de Saúde da Família –
UBSF; e) n. 662/2021- realização de reparo no portão da
Unidade Básica de Saúde do Bairro Amorim, que oferece
risco de cair sobre servidor ou paciente; 3) Paulo César
Pereira/DEM:  a)  n.  663/2021-  criação  do  Fundo
Municipal  Especial  para  Aquisição  de  Vacinas  de
Enfrentamento da Covid-19, com recursos de doações,
auxílios,  contribuições,  legados  e  transferências  de
natureza  pública  ou  privada,  estados  estrangeiros,
organismos  internacionais,  etc.;  b)  n.  665/2021-
solicitando  que  os  agentes  de  trânsito  e  os
coordenadores  da  força-tarefa  contra  a  Covid-19,
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dispensem  maior  atenção  durante  a  abordagem  de
pessoas  com  deficiência  –  surdos  e  mudos,  evitando
constrangimentos e situações delicadas; c) n. 666/2021-
que seja dispensada atenção a situação do Conselho de
Alimentação  Escolar  –  CAE,  que  necessita  estar  em
funcionamento para receber recursos do Plano Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE; d) n. 667/2021- maior
eficiência  na  execução  do  serviço  de  contenção  de
vazamento  de  água  nas  vias  públicas,  pois  estariam
apresentando os mesmos  problemas após  os reparos,
como  em  frente  ao  número  325  da  Rua  Abadia  dos
Dourados-  próximo  à  esquina  com  a  Rua  Goiandira
(Bairro Santiago),  e  em frente ao número 125 da Rua
Ituiutaba  (Bairro  Santa  Terezinha);  e)  n.  668/2021-
refazer  a  sinalização  estratigráfica  indicando  parada
obrigatória no entroncamento das Ruas Vereador Alaor
Alves  de  Melo  e  Aquileu  Nogueira-  Centro;  4)  Paulo
César Pereira/DEM, Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.
664/2021- inclusão dos profissionais de educação física
e de fisioterapia na frente de trabalho contra a Covid-19,
principalmente  para  atender  (inclusive  de  forma
remota) as pessoas que ficarem com sequelas, como no
pulmão; segundo os proponentes, o complexo esportivo
e aquático do Araguari  Tênis  Clube – ATC poderia ser
utilizado para a prática de natação, hidroginástica, etc.,
auxiliando  no  tratamento  pós-Covid-19;  5)  Renato  de
Almeida/PSC: a) n. 669/2021- realização de manutenção
para  conter  um  grande  vazamento  que  estaria
ocorrendo na rede de esgoto em frente  aos números
125 e 2.540 da Rua Orlando César Vieira, no Bairro Goiás
parte  alta,  provocando  mau  cheiro  no  setor;  b)  n.
670/2021-  que  interceda  junto  ao  comandante  do
Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar de
Minas Gerais, visando a suspensão temporária das blitze
em Araguari, devido a pandemia, considerando o risco
de contaminação e a situação financeira da população;
c)  n.  671/2021-  distribuição  de  equipamentos  de
proteção  individual  (álcool  gel,  máscaras)  para  os
moradores de rua e as famílias carentes, como medida
de  prevenção  ao  coronavírus;  d)  n.  672/2021-  que
determine a realização de limpeza (com máquina) nos
terrenos  abandonados  situados  próximos  ao  número
520 da Rua José Canut, Bairro de Fátima, pois, utilizados
para o depósito de lixo, estariam com focos do mosquito
da dengue, animais peçonhentos e sendo utilizados por
marginais; 6) Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL:  a)  n.  673/2021-  que  sejam
realizados  estudos  visando  a  criação  de,  pelo  menos,
mais um ponto de vacinação contra a Covid-19, com o
objetivo de diminuir o fluxo de automóveis e de pessoas
nas imediações da Policlínica; aumento no número de
colaboradores para agilizar o atendimento dos idosos; e
cumprimentando  a  secretária  municipal  de  Saúde-
Soraya  Ribeiro  de  Moura  Soraya,  e  o  secretário
municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana-
José  Sebastião  de  Camargo,  pelo  trabalho  que  vêm
desenvolvendo  no  processo  de  vacinação;  7)  Rodrigo
Costa Ferreira/Patriota:  a)  n.  674/2021-  suspensão do
corte de fornecimento de água nas lojas comerciais da
cidade, durante o período da pandemia; b) n. 676/2021-

designação  de  um  dentista  para  atender  na  Unidade
Básica  de  Saúde  da  Família  –  UBSF  do  Bairro  São
Sebastião, e que seja diário o referido atendimento na
Unidade Básica de Saúde do Distrito de Piracaíba; c) n.
677/2021-  que  sejam  desenvolvidas  estratégias
(mapeamento) para levar a vacina contra a Covid-19 até
a  zona  rural,  atendendo  aos  idosos  que  não  têm
condições  de  deslocar  até  a  cidade;  8)  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota: a)
n.  675/2021-  que  sejam  desenvolvidas  estratégias
visando  angariar  recursos  (empresas,  organizações
comunitárias,  associações,  etc.)  para  a  aquisição  de
capacetes Elmo, utilizados no tratamento da Covid-19;
9)  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade:  a)  n.
678/2021- cumprimento da Lei  Municipal n.  3.798, de
29 de novembro de 2002, que dispõe sobre a publicação
prévia  (imprensa,  Câmara  Municipal)  dos  serviços
urbanos  a  serem  realizados  na  cidade  de  Araguari,
alterada pela Lei n. 4.387, de 14 de fevereiro de 2008; b)
n.  681/2021-  que  seja  concluído  o  serviço  de
recapeamento  na  Rua  Padre  Nicácio  (até  a  Rua  Bela
Vista),  bem  como  no  trecho  da  Rua  Bela  Vista
compreendido  entre  as  Ruas  Padre  Nicácio  e
Coromandel,  no  Bairro  Amorim;  c)  n.  682/2021-
sinalização e instalação de iluminação pública no trevo
de  acesso  ao  Distrito  de  Amanhece  –  MG-414,
beneficiando os Bairros Vieno, São Sebastião e região;
10) Sebastião Joaquim Vieira/PSL: a) n.  684/2021- que
interceda  junto  aos  órgãos  competentes,  visando  a
suspensão  do  pagamento  das  parcelas  de
financiamentos do Programa Habitacional Minha Casa,
Minha  Vida  (Residencial  Portal  dos  Ipês  I,  II  e  III,
Residencial Bela Suíça II e III, Loteamento Monte Moriá
e  Loteamento  Residencial  Canaã),  enquanto  durar  o
estado de calamidade pública decorrente da Covid-19;
b) n. 685/2021- corte de uma árvore plantada na pista
da Rua Albano Ferreira (e não na calçada), Bairro Santa
Terezinha; c) n. 686/2021- asfaltamento, instalação de
iluminação e retirada de entulho (limpeza) na Rua Goiás,
Bairro  Independência;  d)  n.  688/2021-  utilização  de
asfalto frio na operação tapa-buracos, por ser o material
estocável e aplicável até em pavimentos molhados; e) n.
690/2021- que estabeleça como será o funcionamento
das  secretarias  municipais  no  atual  período  da
pandemia,  discriminando  os  serviços  essenciais,
atendimentos,  revezamentos  e  desenvolvimento  de
cronograma  de  trabalho,  pois  seriam  vários  os
questionamentos dos servidores públicos; 11) Sebastião
Joaquim Vieira/PSL, Waltemir Rodrigues Neves/Patriota:
a) n. 687/2021- duplicação e construção de ciclovia na
Rua João Rodrigues da Cunha; 12) Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota:  a)  n.  691/2021-  realização  de
manutenção nos banheiros dos Cemitérios Bom Jesus e
Park, com a instalação de chuveiros para os funcionários
tomarem banho no final do expediente; b) n. 693/2021-
execução  de  pintura  estratigráfica  nas  vias  do
Loteamento  Residencial  Bela  Suíça  III,  bem  como
implantação de sinalização de trânsito na Rua Ricardo
de Castro, devido ao intenso tráfego de coletivos; c) n.
694/2021-  limpeza  do  terreno  situado  ao  lado  da

Microunidade  de  Produção  –  MUP  na  Rua  Joaquim
Barbosa, número 160- Bairro Amorim, com a construção
no  local  de  uma  praça  de  lazer  (iluminação  noturna,
bancos,  parque  infantil,  academia  ao  ar  livre);  d)  n.
695/2021-  vacinação das  pessoas  que fazem parte da
força-tarefa contra a Covid-19; 13) Waltemir Rodrigues
Neves/Patriota,  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
692/2021-  instalação  de  antena  de  internet  na
comunidade  de  Campo  Redondo  e  no  Distrito  de
Florestina;  14)  Wilian  Marques  Postigo/PL:  a)  n.
697/2021- disponibilização de banheiros químicos para
os  feirantes;  b)  n.  699/2021-  instalação  de  placas
identificando  o  nome  das  ruas  nos  Bairros  Goiás,
Independência, Santa Terezinha, Miranda e no Distrito
de  Amanhece;  c)  n.  700/2021-  que  seja  agilizado  o
processo  de  desmembramento  da  área  destinada  a
construção de um novo prédio para o Centro Municipal
de  Educação  Infantil  Talita  Pereira  de  Oliveira,  no
Distrito  de  Piracaíba,  e  cumprimento  das  diligências
apresentadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, visando a liberação dos recursos
garantidos pelo deputado federal José Vitor de Resende
Aguiar,  pois  já  estaria  empenhado  o  valor  de
quatrocentos e dez mil reais, correspondente a vinte e
oito  por  cento  do  valor  da  obra;  d)  n.  701/2021-
realização de manutenção na estrada vicinal de acesso à
região  da  Ponte  Preta;  e)  n.  702/2021-  que  seja
priorizado o cadastro, no grupo de risco para vacinação
contra a Covid-19, de pessoas com doenças psiquiátricas
ou acamadas; 15) Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB: a) n.
703/2021-  instalação  de um ponto  de distribuição  de
medicamentos no Centro de Referência,  localizado no
Hospital de Campanha, evitando o deslocamento, até a
Farmácia Municipal, dos pacientes que receberem alta;
b)  n.  704/2021-  compra  emergencial  de  cloroquina,
azitromicina, ivermectina e paracetamol, medicamentos
utilizados no tratamento da Covid-19;  c)  n.  705/2021-
criação de um sistema para informar sobre a vacinação
contra  a  Covid-19  –  vacinômetro,  como  quantidade
recebida  e  aplicada  de  doses,  porcentagem  de
vacinação, fabricante, evolução da cobertura vacinal; d)
n.  706/2021-  ampliação  do  Centro  Municipal  de
Educação Infantil Nossa Senhora da Penha, localizado na
Rua  São  Salvador,  número  680,  Bairro  Amorim;  e)  n.
707/2021-  que  o  Centro  de  Educação  Infantil  Santa
Terezinha  (educação  básica),  localizado  na  Rua  Josias
Batista  Leite  (Bairro  dos  Bosques),  seja  reaberto  em
parceria  com o Instituto Master  de  Ensino  Presidente
Antônio Carlos – IMEPAC e a Comunidade São Vicente
de Paulo; f) n. 708/2021- realização de manutenção nos
parques  infantis  (parquinhos);  g)  n.  712/2021-  que
informe o fluxo de oxigênio a domicílio, no período de
primeiro  a  nove  de  março  do  corrente;  16)  Cláudio
Coelho Pereira/Solidariedade: a) n. 713/2021- extensão
da  rede  de  iluminação  pública  na  Rua  José  Nocera,
Bairro Vieno, com a instalação de postes e luminárias; b)
n. 714/2021- expansão da rede coletora de esgoto na
Rua  José  Nocera,  pois  parte  dos  imóveis  utilizam  o
inadequado  sistema  de  fossa;  c)  n.  715/2021-
informações sobre a adesão do Município ao Consórcio
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de Municípios para Compra de Vacinas contra a Covid-
19, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos – FNP,
com  o  objetivo  de  colaborar  com  o  processo,
ressaltando  que,  qualquer  medida  que  possibilite  a
imunização de forma rápida e eficiente seria de grande
valia para a  população;  d) n.  716/2021- concessão  de
cinco  por  cento  de  desconto  no  Imposto  Predial  e
Territorial  Urbano,  ao  contribuinte  que  optar  pelo
pagamento  da  cota  única;  17)  Clayton  Francisco
Brazão/PSC: a) n.  717/2021- construção de uma praça
no  Bairro  São  Sebastião;  b)  n.  718/2021-  que  sejam
vacinados  os  policiais  militares,  agentes  da  Secretaria
Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana
- SETTRAN, e funcionários do pedágio da BR-050; c) n.
719/2021-  reforma  do  prédio  da  Rede  Ferroviária
Federal  S/A  -  RFFSA,  localizado  na  Praça  dos
Ferroviários,  para  instalação  de  alguma  secretaria  ou
departamento ligado a área da saúde e enfrentamento
da  Covid-19;  18)  Débora  de  Sousa  Dau/PSC:  a)  n.
720/2021- implantação de faixa elevada para travessia
de pedestres na Rua Olegário Maciel- Centro, bem como
execução do serviço de pintura estratigráfica na citada
via  e nas Ruas Daniel  Xavier,  Doutor Alberto Moreira,
Manoel  da  Cruz  Póvoa,  Tamandaré,  Avaré,  Carolina
Marques;  b)  n.  721/2021-  realização  de  limpeza  no
terreno  localizado  na  Rua  Humberto  Tadeu  Jordão,
número 1.261, tomado por mato e entulho, notificando
e cobrando do proprietário pelos serviços  executados;
19) Denise Cristina Lima de Andrade/PL, Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB:  a)  n.  723/2021-  designação  de
profissionais  da  rede  municipal  de  saúde  para,  em
conjunto  com  médicos  da  rede  privada  -  voluntários,
operacionalizar  e  coordenar  ações  direcionadas  ao
tratamento  precoce  da  Covid-19,  investindo  na
distribuição  de  medicamentos  e  atendimentos,  ainda
que a título experimental;  20) Denise Cristina Lima de
Andrade/PL:  a)  n.  725/2021-  que  informe  quais
providências  estariam  sendo  adotadas  para  oferecer
atendimento psicológico aos profissionais de saúde, da
rede  municipal,  que  atuam  na  pandemia,  e  se  existe
algum  protocolo;  b)  n.  726/2021-  implantação  de
sistema  de  drenagem  de  água  (rede  pluvial)  na  Rua
Formosa, Bairro Maria Eugênia, pois seriam constantes
os alagamento das residências, deixando os moradores
em estado de alerta; 21) Eunice Maria Mendes/PSB: a)
n. 727/2021- que o Hospital de Campanha ou a Santa
Casa  de  Misericórdia  organizem  o  recebimento  dos
capacetes Elmo, que serão doados pela Quadragésima
Sétima Subseção da Seção de Minas Gerais  da Ordem
dos Advogados do Brasil,  pelos comerciantes e outros
setores,  lembrando  que  o  instrumento  seria
comprovadamente eficaz no tratamento da Covid-19; b)
n.  728/2021-  que  a  distribuição  de  apostilas  para  os
alunos da rede municipal de ensino seja efetuada pelos
motoristas  de  vans,  semanalmente,  evitando  a
aglomeração de mães e educadores nas escolas para a
retirada  do  material;  desenvolvimento  de  outras
ferramentas de aprendizagem, como vídeos,  etc.;  c) n.
729/2021- agilidade no processo licitatório de aquisição
de cestas básicas para serem distribuídas às famílias dos

alunos da rede municipal, devido a suspensão das aulas;
d) n. 732/2021- que seja recalculado o espaço das vagas
de estacionamento nas  esquinas,  deixando livre  cinco
metros  para  não  atrapalhar  a  visão  dos  condutores,
previsão  constante  do art.  181 do Código de Trânsito
Brasileiro;  e)  n.  733/202-  que  seja  descentralizado  o
local de vacinação contra a Covid-19, passando para três
ou quatro pontos da cidade, abrangendo outros grupos
prioritários  e  a  população  em  geral;  f)  n.  735/2021-
envolvimento das Secretarias Municipais de Gabinete e
do Trabalho e Ação Social na divulgação da campanha
“Denuncie, você não está sozinha”, do governo federal;
destacou a proponente, os elevados índices registrados
de  violência  contra  a  mulher;  22)  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB: a) n. 736/2021- aquisição de capacetes
Elmo,  para  ajudar  no  tratamento  da  Covid-19;  b)  n.
738/2021- criação de um comitê consultivo de combate
à Covid, com representantes de todos os segmentos da
sociedade, com o objetivo de colaborar com o estudo de
medidas a serem adotadas; c) n. 739/2021- flexibilização
do horário do serviço delivery, em todas as áreas; d) n.
740/2021- relação contendo nome, cargo, carga horária
de trabalho e a data da contratação de profissionais de
saúde, após dez de janeiro de dois mil e vinte e um; e) n.
741/2021-  informações sobre o atendimento prestado
pelo  Sistema Nacional  de Emprego  -  SINE,  horário  de
funcionamento, nome do diretor e cópia do decreto de
nomeação; f) n. 742/2021- construção de uma praça na
projeção das Ruas Antônio José de Sousa, Geraldo Davi
Ramos  e  Jair  Davi  Ramos,  do  Loteamento  Residencial
Bela Suíça III; 23) Eunice Maria Mendes/PSB,  Giulliano
Sousa  Rodrigues/PSB:  a)  n.  737/2021-  pagamento  de
gratificação  aos  servidores  públicos  municipais  das
Unidades  Básicas  de  Saúde  –  UBS  e  das  Unidades
Básicas  de  Saúde  da  Família,  pois  têm  o  primeiro
contato com pacientes da Covid-19; 24) Giulliano Sousa
Rodrigues/PSB,  Paulo  César  Pereira/DEM:  a)  n.
743/2021-  que a  Fundação Araguarina de Educação e
Cultura  estude  a  possibilidade  de,  dentro  dos
procedimentos  legais  e  instruções  da  Lei  Aldir  Blanc,
prorrogar o prazo para a prestação de contas, previsto
para o mês de março do corrente; b) n. 744/2021- cópia
dos  pagamentos  efetuados  com  a  verba  deixada  nos
cofres  do  Município  pela  gestão  anterior.  O Vereador
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos
apresentou  os  requerimentos:  a)  n.s  653/2021  e
654/2021,  solicitando  a  constituição  de  comissões
especiais  para  a  análise  e  emissão  de  pareceres  aos
projetos de resolução n.  2/2021 (aprova as contas do
Município, exercício de dois mil e dezenove) e n. 1/2021
(Regimento Interno da Câmara), respectivamente; b) n.s
656/2021 e 657/2021, solicitando o envio de ofícios de
pêsames  às  famílias  de  Salim  Araújo  Gomes  e  de
Usmilda  Araújo  Gomes.  O  Vereador  Sebastião  Alves
Ribeiro  Júnior/Solidariedade  apresentou  os
requerimentos:  a)  n.  679/2021,  solicitando à  diretoria
da  Eco050  que  informe  se  foi  dada  denominação
(homenagem)  aos  viadutos  e  elevados  existentes  no
trecho da BR-050 que passa pelo Município de Araguari;
b)  n.  680/2021,  solicitando  ao  deputado  federal  José

Vitor  de  Resende  Aguiar,  a  destinação  de  verba,  por
meio  de  emenda,  para a  compra  de  uma ambulância
para  o  Serviço  Especializado  em  Engenharia  de
Segurança  e  em  Medicina  do  Trabalho  –  SESMT.  O
Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  apresentou  os
requerimentos: a) n. 683/2021, solicitando ao governo
do Estado de Minas Gerais e ao Ministério da Saúde, a
inclusão  dos  profissionais  da  assistência  social  no
Programa  de  Imunização  Nacional  –  PIN,  conforme
Resolução n. 721, de 2 de março de 2021, do Conselho
Estadual  de  Assistência  Social  de  Minas  Gerais  –
CEAS/MG;  b)  n.  689/2021,  solicitando  ao  deputado
federal Charlles Evangelista a destinação de recurso ao
Município,  por  meio  de  emenda,  para  a  aquisição  de
veículos  para  o  Departamento  de  Zoonoses  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  com  o  objetivo  de
reforçar  as  ações  de  combate  à  dengue.  O  Vereador
Wellington  Resende  da  Silva/PL  solicitou  o  envio  de
ofício de pêsames (requerimento n. 696/2021) à família
de Guilherme Lucas da Costa Bessa. O Vereador Wilian
Marques Postigo/PL solicitou ao deputado estadual Raul
José  de  Belém  (requerimento  n.  698/2021),  que
interceda  junto  aos  órgãos  competentes,  visando  a
sinalização de faixa estratigráfica central e lateral,  e a
instalação de olho de gato na Rodovia MG-414, que liga
a  cidade  de  Araguari  ao  Distrito  de  Amanhece,
destacando a necessidade de recapeamento em toda a
extensão da rodovia. A Vereadora Ana Lúcia Rodrigues
Prado/PSB  solicitou  o  envio  de  ofícios  de  pêsames
(requerimentos n.s 709/2021, 710/2021 e 711/2021) às
famílias de Romildo Clímaco da Costa, Silverley Ernanes
de Assunção e Mauro Morais de Oliveira. A Vereadora
Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL  e  os  Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB  e  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  cumprimentaram  o  diretor  regional,  em
Araguari,  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de
Minas  Gerais  -  FIEMG,  Mauro  Sérgio  de  Ávila  Cunha
(requerimento n. 722/2021), pelo trabalho desenvolvido
no  enfrentamento  à  Covid-19,  com  a  doação  de
máscaras,  álcool  em  gel  e  equipamentos  necessários
para  a  manutenção  de  leitos.  A  Vereadora  Denise
Cristina Lima de Andrade/PL solicitou ao posto de coleta
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
em Araguari  (requerimento n. 724/2021),  que informe
quando,  como e  a  metodologia  que será  utilizada  no
próximo censo demográfico, bem como a metodologia
empregada em dois mil  e vinte na coleta de dados,  e
disponibilização  de  informações  sobre  o  trabalho
realizado.  A  Vereadora  Eunice  Maria  Mendes/PSB
apresentou  os  requerimentos:  a)  n.  730/2021,
solicitando  ao  governador  de  Minas  Gerais,  Romeu
Zema  Neto,  que  sejam  disponibilizadas  cestas  básicas
para os alunos da rede estadual, como foi efetuado em
dois mil  e vinte, por meio do Projeto Fazer o Bem faz
Bem;  pedido  extensivo  à  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento  Social  –  SEDESE;  b)  n.  731/2021,
solicitando ao governador  do Estado de Minas  Gerais
que  estude  uma  forma  de  possibilitar  a  quitação  do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA,  de  anos  anteriores,  evitando  que  os  condutores
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sejam parados em blitze, pois muitos mineiros não teriam
conseguido efetuar o pagamento em virtude dos efeitos
econômicos  da pandemia  de  Covid-19;  c)  n.  734/2021,
cumprimentando  a  senhora  Alice  Siqueira  Tomaz  pelo
“Dia Internacional da Mulher” e pelos seus cento e oito
anos  de  vida.  Os  Vereadores  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB,  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  e  Wellington  Resende  da  Silva/PL,
solicitaram o envio de ofício de pêsames (requerimento
n.  745/2021)  à  família  de  Irineu  Ribeiro  Filho.  Os
Vereadores Giulliano Sousa Rodrigues/PSB e Wellington
Resende  da  Silva/PL,  solicitaram  o  envio  de  ofício  de
pêsames  (requerimento  n.  746/2021)  à  família  de
Antônio  Carlos  Bonolo.  O  Vereador  Giulliano  Sousa
Rodrigues/PSB  apresentou  os  requerimentos:  a)  n.
747/2021,  solicitando  o  envio  de  ofício  de  pêsames  à
família  de  Joana  da  Glória  Costa;  b)  n.  748/2021,
solicitando ao deputado estadual Raul José de Belém que
interceda junto ao governador do Estado e à Companhia
Energética  de  Minas  Gerais  –  CEMIG,  visando  a
suspensão, no período da pandemia, do corte de energia
elétrica; c) n. 749/2021, solicitando o envio de ofício de
pêsames  à  família  de  Mauro  Morais  de  Oliveira.  O
Vereador  Marcus  Vinícius  Duarte/  Republicanos
apresentou  o  requerimento  n.  750/2021,  solicitando  o
envio  de  ofício  de  pêsames  à  família  do  pastor  Ary
Cândico.  O  Vereador  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade apresentou moção de aplauso (n.
10/2021)  ao  senhor  Carlos  Alves,  pela  posse  como
presidente  da  Associação  dos  Profissionais  de
Comunicação  e  Imprensa  de  Araguari  –  APROCIMA.  A
Vereadora  Denise  Cristina  Lima  de  Andrade/PL
apresentou o projeto de lei n. 17/2021, que “Modifica a
denominação  da  Rua  “A”,  localizada  no  Loteamento
Residencial  Jardim  Jockey  I,  Bairro  Santiago,  para  Rua
Padre  Wilson  Falcomer”-  com  apoio  dos  Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL.  As  Vereadoras  Denise  Cristina  Lima  de
Andrade/PL, Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores
Giulliano  Sousa  Rodrigues/PSB,  Marcus  Vinícius
Duarte/Republicanos  e  Waltemir  Rodrigues
Neves/Patriota, apresentaram o projeto de lei n. 18/2021,
que  “Concede  isenção  do  Imposto  Sobre  Serviços  de
Qualquer  Natureza  –  ISSQN às  clínicas  de  hemodiálise,
assim  como  as  demais  clínicas  que  atendam
preponderantemente  pacientes  oriundos  do  Sistema
Único de Saúde – SUS,  e  dá outras providências”-  com
apoio  dos  Vereadores  Clayton  Francisco  Brazão/PSC  e
Wilian Marques Postigo/PL. O Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC apresentou os projetos de decreto legislativo:
a)  n.  4/2021,  que  “Concede  o  Diploma  de  Honra  ao
Mérito ao Excelentíssimo Senhor Fabrício Flávio da Silva”;
b)  n.  5/2021,  que  “Concede  o  Diploma  de  Honra  ao
Mérito a Excelentíssima Senhora Ana Cristina da Cruz”; c)
n. 6/2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
ao Excelentíssimo Senhor José Maximino dos Santos”; d)
n. 7/2021, que “Concede o Diploma de Honra ao Mérito
ao  Excelentíssimo  Senhor  Rogério  Ferreira  Rocha.”  VI-
ORADORES  INSCRITOS-  Encontravam-se  inscritos  os
Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/
Republicanos,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,

Paulo  César  Pereira/DEM,  Renato  de  Almeida/PSC,
Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  Sebastião  Joaquim
Vieira/PSL,  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Cláudio
Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco
Brazão/PSC,  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Eunice  Maria
Mendes/PSB,  que dispensaram o uso da palavra,  como
medida  de  prevenção  à  Covid-19.  VII-  SEGUNDA
CHAMADA-  Responderam  a  Vereadora  Ana  Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/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,  Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL. VIII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO EM
PAUTA- Encontrava-se na pauta desta sessão ordinária o
projeto  de lei  complementar n. 3/2021; antecedendo a
votação,  foi  anunciada  a  discussão  da  matéria.  Em
votação  o  projeto  de  lei  complementar  n.  3/2021,  de
autoria  do  Executivo,  foram  aprovados  por  dezesseis
votos:  a)  pareceres  das  Comissões  Permanentes  de
Legislação  e  Justiça,  de  Serviços  Públicos,  Obras,
Agroindústria,  Comércio,  Habitação,  Política  Urbana  e
Rural;  b)  projeto  de  lei  complementar  n.  3/2021  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
Complementar n. 3, de 9 de março de 2020, que “Altera a
redação do § 3º, do art. 7º, da Lei Complementar n. 129,
de  25  de  abril  de  2016,  que  “Dispõe  sobre  os
condomínios residenciais fechados urbanos no Município
de Araguari, dando outras providências” (estabelecendo
em  quatro  anos,  o  prazo  máximo  de  vigência  das
diretrizes  para  implantação  de  condomínio  residencial
fechado urbano). IX-  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS
DAS  SESSÕES  ANTERIORES-  Foram  aprovadas  sem
restrições,  por  dezesseis  votos,  as  atas  das  sessões  da
Câmara,  ordinária  e  extraordinária,  realizadas
respectivamente nos dias dois e cinco de março de dois
mil  e  vinte  e  um.  X-  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  DAS
PROPOSIÇÕES- Foram aprovados, por dezesseis votos: a)
requerimentos n.s 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
658,  659,  660,  661,  662,  663,  664,  665,  666,  668,  669,
670,  671,  672,  673,  674,  675,  676,  677,  678,  679,  680,
682,  683,  684,  685,  686  (exceto  o  pedido  sobre
asfaltamento  e  iluminação,  já  formulado  por  meio  do
requerimento n. 594/2021), 687 (exceto o pedido sobre
duplicação,  já  formulado  por meio  do  requerimento  n.
261/2021),  688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 (exceto o
pedido sobre limpeza e academia ao ar livre, já formulado
por meio do requerimento n. 449/2021), 696, 697, 698,
699,  700,  701,  702  (exceto  o  pedido  sobre  pessoas
acamadas,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
109/2021), 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712,
714,  715,  716,  718  (exceto  o  pedido sobre  os  policiais

militares,  já  formulado  por  meio  do  requerimento  n.
650/2021), 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
729,  730,  731,  732,  733,  734,  735,  737,  738,  739,  740,
741,  742,  743,  744,  745,  746,  747,  748,  750/2021;  b)
moção de aplauso n. 10/2021. Não foram apreciados os
requerimentos n.s 667, 681, 695, 708, 713, 717, 719, 736,
749/2021,  pois  os  pedidos  constantes  destes  já  foram
formulados  por  meio  dos  requerimentos  n.s  360,  171,
495, 708, 179, 72, 353, 675, 711/2021, respectivamente.
Em virtude da aprovação do requerimento n. 653/2021,
foi  constituída  comissão  especial,  composta  pela
Vereadora Eunice Maria Mendes/PSB e pelos Vereadores
Cláudio  Coelho  Pereira/Solidariedade,  Clayton Francisco
Brazão/PSC, para analisar e emitir parecer ao projeto de
resolução n. 1/2021 (Regimento Interno da Câmara). Em
virtude da aprovação do requerimento n. 654/2021, foi
constituída comissão especial, composta pela Vereadora
Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB  e  pelos  Vereadores
Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Renato  de
Almeida/PSC, para analisar e emitir parecer ao projeto de
resolução  n.  2/2021  (aprova  as  contas  do  município,
exercício  de  2019).  XI-  ORDEM  DO  DIA  DA  PRÓXIMA
SESSÃO- Ficaram para a ordem do dia da próxima sessão
ordinária  os  projetos  de  lei  n.s  8/2021  e  9/2021.  XII-
CHAMADA FINAL-  Responderam a Vereadora  Ana Lúcia
Rodrigues  Prado/PSB,  os  Vereadores  Cláudio  Coelho
Pereira/Solidariedade,  Clayton  Francisco  Brazão/PSC,  as
Vereadoras  Débora  de  Sousa  Dau/PSC,  Denise  Cristina
Lima  de  Andrade/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,  Renato
de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,
Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Solidariedade,  Sebastião
Joaquim Vieira/PSL,  Waltemir Rodrigues Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques
Postigo/PL.  O  presidente  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos  agradeceu  a  presença  de  todos,
convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária
da Câmara, a realizar-se às oito horas do dia dezesseis de
março  do  corrente;  e,  às  onze  horas  e  dez  minutos,
declarou  encerrada  a  sessão.  Câmara  Municipal  de
Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  em  9  de  março  de
2021. Ata aprovada sem restrições, por dezesseis votos.
Sala  das  sessões,  em  16  de  março  de  2021.  Vereador
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-
presidente;   Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL-
primeiro-secretário.
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