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REQUERIMENTOS APRESENTADOS E APROVADOS NA SESSÃO DO 
DIA 07/11/2017

VEREADORA VIRGÍNIA ALCÂNTARA E VEREADOR WESLEY MARCOS 
LUCAS DE MENDONÇA

Nº 087/2017: Moção de Aplauso à Associação Casa de Davi pelo seu 
aniversário de 3 anos que foi comemorado dia 04 de novembro de 2017.
Nº 088/2017: Moção de Aplauso ao Educandário Lar da Criança pelo 
"Projeto Curupira" em parceria com o grupo Encantar que aconteceu 
dia 04 de novembro de2017.
Nº 089/2017: Moção de Aplauso à En�dade Amigos de Francisco pelo 
evento "Flash Back Solidário" que aconteceu no dia 04 de novembro de 
2017 no Pica Pau Country Club.
Nº 090/2017: Moção de Aplauso à Comunidade El Shaday pela festa dos 
“Tabernáculos" que aconteceu de 08 a 15 de outubro de 2017.

VEREADOR WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONÇA
Nº 091/2017: Moção de Aplauso para os mototaxistas da cidade de 
Araguari.
Nº 092/2017: Moção de Aplauso para o Centro Educacional Mário da 
Silva.

VEREADOR DHIOSNEY ANDRADE
Nº 093/2017: Moção de Aplauso à senhora Lenora Aciolly pelo 
brilhante trabalho desenvolvido como cuidadora de animais e também 
como divulgadora das ações realizadas no nosso município.

VEREADORA ANA LÚCIA RODRIGUES PRADO
Nº 094/2017: Moção de Aplausos ao Educandário Lar da Criança pelo 
"Projeto Curupira" em parceria com o Grupo Encantar que aconteceu 
dia 04 de novembro de 2017.
Nº 095/2017: Moção de Aplausos à Defensoria Pública de Araguari pelo 
“Mu�rão Direito a Ter Pai” realizado dia 27 de outubro de 2017.

VEREADOR JANDER SOUZA PATROCÍNIO
Nº 2105/2017-Prefeito: solicitando que faça estudo técnico sobre os 
bolsões de captação de água existentes no Residencial Porta de Fá�ma e 
que verifique a possibilidade de cercar a torre de energia de alta 
voltagem bem como procurar um meio de se evitar passagem de carros 
em cima do canteiro central desta mesma localidade.

VEREADOR LEVI DE ALMEIDA SIQUEIRA
Nº 2107/2017: O�cios de PÊSAMES às famílias de SIRLENE CABRAL DE 
LIMA CUNHA, falecida em 05 de novembro de 2017; e RONAN DE 
ALMEIDA SILVA, falecido em 29 de outubro de 2017, expondo toda 
nossa consideração pelas perdas recentes, demonstrando total 
sen�mento a todos os familiares.
Nº 2108/2017-Prefeito: solicitando providências em razão dos lotes 
vagos no "Loteamento Village San�ago”, no Bairro San�ago, no�ficando 
os proprietários quanto à limpeza e cercamento destes.
Nº 2109/2017-Prefeito: solicitando instalação de mais 2 (dois) 
redutores de velocidade na Avenida Theodoreto Veloso de Carvalho, 
tendo em vista a recorrência de acidentes automobilís�cos no local.
Nº 2110/2017-Prefeito: solicitando criação de vagas emergenciais no 
Serviço Odontológico Especializado (SOE), quanto à necessidade de 
extrações ortodôn�cas, após verificar a condição bucal do paciente, 
uma vez que todos os atendimentos no referido órgão se dão em caráter 
de agendamento, deixando a mercê os pacientes necessitados de 
atendimento urgente.
Nº 2111/2017-Prefeito: solicitando subs�tuição da iluminação atual 
por lâmpadas de LED ao longo da Avenida Calimério Pereira de Ávila, 

entre a rotatória da Avenida Minas Gerais e rotatória do Jardim 
Interlagos, bem como a feitura de um calçamento para caminhada no 
canteiro da mencionada avenida, tendo em vista que a via possui 25 
metros de largura, sendo propícia à construção de tal.

VEREADOR PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DO VALE
Nº 2112/2017-Prefeito: solicitando cópias das notas fiscais e 
empenhos da empresa Panificadora Ki Pão, do mês de janeiro 2017 até 
a referida data.
Nº 2113/2017-Prefeito: solicitando cópia do contrato com a empresa 
PAOLLA ANGEL DO BRASIL.
Nº 2114/2017-Prefeito: solicitando qual é o percentual de FICUS 
BENJAMINA (espécie de árvore), em Araguari, e em quais logradouros 
estão localizados as mesmas bem como que envie cópias do plano de 
replan�o, especificando os locais onde foram e serão re�rados os FICUS 
BENJAMINA em Araguari.
Nº 2116/2017-O�cio de pêsames à família da senhora Irene de Melo 
Pinheiro.

VEREADOR SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA
Nº 2118/2017-Prefeito: solicitando que faça o devido pagamento de 
periculosidade a todos servidores públicos que exercem suas funções 
u�lizando motocicletas. A legislação prevê que este serviço u�lizando 
motocicletas exige o pagamento do adicional de periculosidade em 
virtude do risco iminente no exercício legal da função.
Nº 2119/2017-Prefeito: solicitando que informe quais mudanças serão 
adotadas para o funcionalismo público em virtude da nova reforma 
trabalhista que entra em vigor no dia 1º de novembro de 2017.
Nº 2120/2017-Prefeito: solicitando que informe os valores devidos ao 
Hospital Santo Antônio e à Santa Casa de Misericórdia bem como o 
mo�vo e o período da falta de repasse para estas ins�tuições. 
Nº 2121/2017-Prefeito: solicitando que determine junto à Secretaria 
competente o credenciamento das UTI's do Hospital Santo Antônio de 
Araguari junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

VEREADOR SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA E VEREADOR PAULO 
SÉRGIO OLIVEIRA DO VALE

Nº 2122/2017-Prefeito: solicitando que determine a Secretaria 
competente que encaminhe cópia de todos os repasses oriundos do 
"PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO", provenientes do Governo Federal, 
relatando mês a mês cada recurso, desde janeiro de julho de 2016 até a 
presente data.

VEREADOR SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA
Nº 2123/2017-Prefeito: solicitando que determine a Secretaria 
competente que informe quais empresas prestam serviço de coleta de 
lixo no Município de Araguari.

VEREADORA VIRGINIA ALCÂNTARA
Nº 2124/2017-O�cio de pêsames à família da senhor Geovane de 
Oliveira Souto pelo seu falecimento, ocorrido no dia 02 de novembro de 
2017.
Nº 2125/2017-Prefeito: solicitando que determine a Secretaria de 
Trânsito que verifique a possibilidade de mudança de sen�do da Rua 
Manoel Cadima, no Bairro Goiás.

VEREADOR WANDERLEI INÁCIO
Nº 2126/2017-Prefeito: solicitando que interceda junto ao governador 
do estado para que o mesmo asfalte a Estrada do Pau Furado.

VEREADOR WARLEY FERREIRA DE MORAIS
Nº 2127/2017-Prefeito: solicitando que envie a este gabinete cópia de 
todos os pagamentos e empenhos realizados no ano de 2017, 
referentes a dívidas da gestão 2016.
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Nº 2128/2017- Oficio de pêsames à família de BERTULINO ARCANJO, 
falecido em 30 de outubro de 2017.

VEREADOR WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONÇA
Nº 2131/2017-Prefeito: solicitando que determine a secretaria 
competente para que faça e instale a placa de iden�ficação na Praça 
CEUs — Centro de Artes e Esportes Unificados, cuja Lei Municipal nº 
5939, de 5 de outubro de 2017, denomina como "Helena Moreira da 
Silva"
Nº 2132/2017-Prefeito: solicitando que determine a secretaria 
competente para que possa tomar as devidas providências para que as 
regiões do Barracão e Porto Barreiro se torne Distrito do Município de 
Araguari.

VEREADOR WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONÇA, VEREADORA 
VIRGINIA ALCÂNTARA E VEREADOR JANDER SOUZA PATROCÍNIO

Nº 2133/2017-Prefeito: solicite a secretaria competente para que 
estude a possibilidade de trocar a iluminação atual por lâmpadas de LED 
nas ruas Padre Nicácio, Joaquim Barbosa e Vereador Geraldo Teodoro 
da Silva, localizadas no Bairro Amorim.

VEREADOR WESLEY MARCOS LUCAS DE MENDONÇA
Nº 2135/2017-Prefeito: solicite ao Conselho Municipal de Assistência 
Social, cópia, na íntegra, de todas as atas e pareceres dos anos de 2016 e 
2017, referentes às prestações de contas ou demais assuntos.
Nº 2136/2017-Prefeito: solicitando que determine a secretaria 
competente para que possa cascalhar e asfaltar a Rua Jacyr Guedes da 
Costa do Residencial Morada de Fá�ma, próximo ao número 161, em 
frente a CEM Neusa Rodrigues Teixeira.

VEREADORA ANA LÚCIA RODRIGUES PRADO
Nº 2139/2017-Prefeito: solicitando a limpeza do campo do CESAC 4 
“Mário Nunes", no Bairro Novo Horizonte.
Nº 2140/2017-Prefeito: solicitando a possibilidade de coloção de massa 
asfál�ca em frente do Ginásio Poliespor�vo Alarico Assumpção, no 
Bairro Novo Horizonte, na Avenida Pércio Perfeito.
Nº 2141/2017-Prefeito: solicitando ao órgão competente informações 
sobre as assistentes sociais, horários e dias de trabalho das mesmas na 
Missão Sal da Terra (UPA).
Nº 2141/2017-Prefeito: solicitando que providencie, com a máxima 
urgência possível, médicos para o UBSF Bairro Novo Horizonte, pois, o 
mesmo encontra sem profissionais.

VEREADOR CARLOS ANTÔNIO DE BRITO MACHADO
Nº 2143/2017- O�cio de pêsames aos familiares pelo falecimento do 
senhor Ricardo Caetano. 
Nº 2144/2017-Prefeito: solicitando que determine ao secretário de 
Trânsito, senhor Luiz Antônio Lopes, que faça uma intensa campanha 
para que os ciclistas equipem suas bicicletas com luzes ou olho de gato a 
fim de propiciar aos condutores de veículos automotores melhor 
visibilidade no período noturno.
Nº 2145/2017-Prefeito: solicitando que determine ao secretário de 
obras, senhor Jaime Batagline, para que o mesmo envie ao nosso 
gabinete cópia do documento em que o Tribunal de Contas da União 
(TCU) recomendou ao Batalhão de Engenharia e à Secretaria de Obras 
que não comprassem cascalho para compactação asfál�ca das nossas 
vias  públicas.

VEREADOR DHIOSNEY ANDRADE
Nº 2150/2017-Presidente: solicitando a ecretaria competente que nos 
envie cópia do processo administra�vo da servidora Luciana Silva 
Borges de Andrade.
Nº 2152/2017-Prefeito: solicitando que determine junto à Secretaria 

competente a instalação de lâmpadas de LED na Avenida Joaquim 
Aníbal.

VEREADOR LEONARDO RODRIGUES DA SILVA NETO
Nº 2153/2017-Prefeito: solicitando, através da Secretaria competente, 
a religação de ponto de água na Praça Pedro Teixeira, no Bairro dos 
Bosques.
Nº 2154/2017-Prefeito: solicitando, através da Secretaria competente, 
a instalação de bebedores de água na Rodoviária Presidente Tancredo 
Neves.

VEREADOR SEBASTIÃO JOAQUIM VIEIRA
Nº 2155/2017-Prefeito: solicitando, junto à Secretaria competente, que 
seja informado o mo�vo de duas nomeações publicadas no "Correio 
Oficial", edição de nº 682, de 10 de novembro de 2017. Existem 
nomeações em nome de ADRIANA MENDES DE CARVALHO, datada de 
30 de outubro de 2017, Portaria no 2063/2017, e também outra, para o 
mesmo em 31 de outubro de 2017 através da Portaria no 2072/2017.
Nº 2156/2017- O�cio de “PÊSAMES" a família da senhora IVONE 
APARECIDA LIMA PAZETA, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
06/11/2017.

AVISOS/EDITAIS/NOTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO 2017/2018

 PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. Objeto: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

GRAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SOM/AUDIO DO 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES 

ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E REUNIÕES, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

Fica declarado como "LICITAÇÃO DESERTA” o processo licitatório acima 

mencionado em função de não comparecer nenhum licitante ao 

presente certame - Luiz Antônio de Oliveira - Presidente da Câmara 

Municipal de Araguari.
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ACOMPANHE O TRABALHO DO SEU VEREADOR!

Assista, ao vivo,

às sessões da Câmara,

transmitidas

às terças-feiras,
8 horas.a partir das 

Para acompanhar, acesse o link “TV Câmara”
disponibilizado no endereço eletrônico

www.araguari.mg.leg.br
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