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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG TOR-
NA PÚBLICO O EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.  CONTRATADO:  LYRON  INFORMÁTICA
LTDA – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023,
PREGÃO  PRESENCIAL:  N.º:  011/2022  –  S.R.P.:
010/2022 – PROCESSO: 023/2022. OBJETO: CON-
TRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PER-
MANENTE (COMPUTADORES COMPLETOS, COM
MONITORES,  TECLADO E  MOUSE),  PARA ATEN-
DER  AS  DEMANDAS  ADMINISTRATIVAS  DA  CÂ-
MARA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG, CONFOR-
ME TERMO DE REFERÊNCIA. Valor Estimado para
o período 2023 e 2024 de R$ 177.225,00 (Cento
e setenta e sete mil duzentos e vinte e cinco re-
ais). - Prazo: 24/01/2023 a 24/01/2024. Araguari,
24 de janeiro de 2023 – Rodrigo Costa Ferreira –
Presidente da Câmara Municipal de Araguari.
_______________________________________________
ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ARAGUARI,  ESTADO DE MINAS GERAIS,
REALIZADA NO DIA DOIS DE JANEIRO DE DOIS
MIL E VINTE E TRÊS. Aos dois dias do mês de ja-
neiro de dois mil e vinte e três, segunda-feira, às
dez  horas,  reuniu-se  solenemente  a  Câmara
Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais,
em sua sede própria, situada na Rua Coronel
José Ferreira Alves, número 758, nesta cidade,
para a posse da Mesa da Câmara, eleita para
o biênio dois mil e vinte e três / dois mil e vinte e
quatro. Presentes a Vereadora Ana Lúcia Rodri-
gues Prado/PSB, o Vereador Clayton Francisco
Brazão/PSC,  as  Vereadoras  Débora  de  Sousa
Dau/PSC, Denise Cristina Lima de Andrade/PL,
Eunice Maria Mendes/PSB, e os Vereadores Leo-
nardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,
Paulo César Pereira/DEM, Rodrigo Costa Ferrei-
ra/Patriota,  Sebastião  Alves  Ribeiro  Júnior/Soli-
dariedade, Sebastião Joaquim Vieira/PSL, Wal-
temir  Rodrigues  Neves/Patriota,  Wellington Re-
sende da Silva/PL, Wilian Marques Postigo/PL. O
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto/Re-
publicanos, que deixava a presidência, assumiu
a coordenação dos trabalhos e, invocando a
proteção de Deus e em nome do povo aragua-
rino, declarou aberta a sessão. Para compor a
Mesa foram convidadas as seguintes autorida-
des: prefeito do Município Renato Carvalho Fer-
nandes; vice-prefeita Maria Cecília de Araújo;
deputado estadual Raul José de Belém; doutor
Wilton José Fernandes - delegado regional da
Polícia Civil  de Minas  Gerais;  capitão Genildo
Moreira  Lima  -  subcomandante  do  Quinqua-
gésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar  de
Minas Gerais; major Fabrício Silva Araújo - Com-
panhia de Bombeiros Militar; José Júlio Antunes
Lafayette Silveira Martins Rodrigues Pereira - di-
retor executivo do Instituto Master de Ensino Pre-
sidente  Antônio  Carlos  –  IMEPAC;  Horário  de

Morais  -  presidente  do  diretório  municipal  do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Após
a execução do Hino Nacional,  os Vereadores
Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, Sebastião Joa-
quim Vieira/PSL, Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB
e Paulo César  Pereira/DEM, eleitos respectiva-
mente  presidente,  vice-presidente,  primeira-
secretária  e  segundo-secretário  da  Mesa  da
Câmara, para o período de dois de janeiro de
dois mil e vinte e três a trinta e um de dezembro
de dois mil e vinte quatro, na sessão extraordi-
nária realizada no dia oito de julho de dois mil e
vinte e dois, prestaram o seguinte compromisso
previsto no art. 7º, § 1º, da Resolução n. 99, de
17 de dezembro de 2021- Regimento Interno da
Câmara  Municipal:  “Prometo  cumprir  digna-
mente o mandato a mim confiado, guardar a
Constituição Federal, a Lei Orgânica do Municí-
pio e as leis, trabalhando pelo engrandecimen-
to deste Município.” Então, o Vereador Leonar-
do Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  de-
clarou empossados no cargo de presidente o
Vereador  Rodrigo  Costa  Ferreira/Patriota,  no
cargo de vice-presidente o Vereador Sebastião
Joaquim  Vieira/PSL,  nos  cargos  de  primeira-
secretária  a  Vereadora  Ana  Lúcia  Rodrigues
Prado/PSB, e de segundo-secretário o Vereador
Paulo César Pereira/DEM. Os membros empos-
sados da Mesa da Câmara assinaram o “Termo
de Posse” e assumiram respectivos lugares na
Mesa. Feita a transição, o presidente da Câma-
ra, Vereador Rodrigo Costa Ferreira/Patriota, fez
uso da palavra: “Queria primeiramente, desejar
um bom dia a cada um de vocês. É um mo-
mento de muita alegria pra gente e ao mesmo
tempo de muita responsabilidade. Quero cum-
primentar  o  nosso  prefeito  Renato  Carvalho,
meu amigo José Júlio, o nosso amigo Hilton, ca-
pitão agora promovido a major, capitão Fabrí-
cio, agora major, o nosso capitão Genildo- aí
representando o nosso amigo Vanderlan, depu-
tado Raul Belém, meu amigo Nego, Postigo, Dé-
bora, Claytim, Dêda, presidente Léo Mulata, pa-
rabéns  pelo  brilhante  trabalho  nos  dois  anos,
Branquinho, amiga Eunice, Botina, agora nosso
amigo PC faz parte da Mesa, nossa amiga Ma-
ria Cecília, Ana Lúcia e o meu amigo Tiãozinho.
E agradecer a Deus por hoje estar aqui com vi-
da e saúde. Quero agradecer a presença aí da
minha família que se faz presente e prometo ser
bem breve,  porque a responsabilidade nossa,
amigo José Júlio aí, é muito grande. Muitas das
leis passam por essa Casa, quero agradecer vo-
cê, a presença, dizer a vocês que eu me orgu-
lho muito em fazer parte desse time do Patrio-
tas, o qual hoje eu tenho uma responsabilidade
muito grande de carregar essa bandeira, Patrio-
tas, com muita responsabilidade aqui à frente
da Câmara Municipal.  Ao deputado Raul Be-
lém que foi vereador aqui nessa Casa né de-

putado? Prefeito e hoje deputado!  Ao nosso
prefeito Renato, pela brilhante condução e o
que for bom para nossa cidade, o senhor po-
de ter certeza, que nós não furtaremos da nos-
sa responsabilidade à frente dessa Casa. Aos
meus amigos vereadores, que em mim confia-
ram essa responsabilidade muito grande, que
a gente assume a partir desse momento, pro-
meto a vocês fazer um brilhante trabalho ao
lado de vocês.  A Câmara,  a porta da presi-
dência está sempre aberta, arreganhada, pa-
ra cada um de vocês, lá é nosso, é nós que
vamos trabalhar em prol da nossa cidade, em
prol  do nosso povo.  Esse  é  o  nosso objetivo,
sempre respeitando cada um de vocês, posi-
ção,  situação ou oposição,  respeitarei!  E nós
juntos  vamos fazer  um brilhante trabalho em
nome do nosso povo araguarino, esse é o nos-
so objetivo e essa somatória de forças  aí  ao
prefeito, ao deputado Raul, deputado Zé Vitor,
deputado  Lafayette,  deputado  Doorgal,  só
tem a ganhar nossa cidade, isso é o importan-
te. Há uns tempos atrás, nós não tínhamos ne-
nhum deputado,  hoje  nós  temos quatro que
representam nossa cidade. Então, é uma ale-
gria muito grande, nossa cidade hoje em de-
senvolvimento,  sendo  conduzida  pelo  amigo
Renato aí com muita responsabilidade. E a Câ-
mara, com certeza,  vai  estar ao lado do se-
nhor, o que for bom para o nosso povo ara-
guarino.  Encerro  as  minhas  palavras  agrade-
cendo a Deus e a cada um de vocês que nos
confiaram  essa  responsabilidade muito  gran-
de, que a partir de agora a gente vai assumir
ela com a alma e coração sempre pensando
no  nosso  povo  araguarino.  Muito  obrigado,
obrigado à presença de vocês todos! Obriga-
da minha mãe, que se faz presente, a minha
esposa,  minha  filha,  meu irmão.  Isso  é  muito
engrandecedor pra gente e obrigado. E suces-
so ao PC, Ana Lúcia e Tiãozinho, vamos traba-
lhar e muito para nossa população. Um abra-
ço a todos e fiquem todos com Deus.” Tam-
bém fizeram uso da palavra, o prefeito do Mu-
nicípio Renato Carvalho Fernandes e o depu-
tado estadual Raul José de Belém, cumprimen-
tando a Mesa Diretora empossada. Encerrados
os pronunciamentos, o presidente Rodrigo Cos-
ta Ferreira/Patriota agradeceu a presença de
todos e convocou os vereadores para a ses-
são ordinária do dia dezessete de janeiro do
corrente ano. E, após a execução do Hino de
Araguari, declarou encerrada a sessão. Câma-
ra Municipal de Araguari, Estado de Minas Ge-
rais,  em 2 de janeiro de 2023.  Ata aprovada
sem restrições,  por  treze  votos.  Sala  das  ses-
sões, em 17 de janeiro de 2023.  Vereador Ro-
drigo Costa Ferreira/Patriota - presidente;  Ve-
readora Ana Lúcia Rodrigues Prado/PSB - pri-
meira-secretária.   

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