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ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI,
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  REALIZADA  NO  DIA  PRIMEIRO  DE
JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, PARA A POSSE DO PREFEITO
DO MUNICÍPIO RENATO CARVALHO FERNANDES/REPUBLICANOS E
DA VICE-PREFEITA MARIA CECÍLIA DE ARAÚJO/SOLIDARIEDADE. Ao
primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, sexta-feira,
às dezoito horas, reuniu-se em sessão solene a Câmara Municipal
de  Araguari,  Estado  de  Minas  Gerais,  no  Complexo  Esportivo
General Mário Brum Negreiros, localizado na Rua Virgílio de Melo
Franco,  número  225,  para  dar  posse  ao  senhor  Renato  Carvalho
Fernandes,  no  cargo  de  Prefeito  do  Município  de  Araguari,  e  a
senhora Maria Cecília de Araújo - Vice-Prefeita. Presentes na sessão
as  Vereadoras  Ana  Lúcia  Rodrigues  Prado/PSB,  Débora  de  Sousa
Dau/PSC  -  Segunda-Secretária,  Eunice  Maria  Mendes/PSB,  os
Vereadores  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos  -
Presidente,  Marcus  Vinícius  Duarte/Republicanos,  Paulo  César
Pereira/Democratas,  Renato  de  Almeida/PSC,  Rodrigo  Costa
Ferreira/Patriota - Vice-Presidente, Sebastião Joaquim Vieira/PSL -
Primeiro-Secretário,  Waltemir  Rodrigues  Neves/Patriota,
Wellington  Resende  da  Silva/PL,  Wilian  Marques  Postigo/PL.  O
Presidente  da  Câmara,  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva
Neto/Republicanos, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo  araguarino,  declarou  aberta  a  sessão.  Para  fazer  parte  da
Mesa, foram convidados o Deputado Federal José Vitor de Resende
Aguiar e o Deputado Estadual Raul  José de Belém, e registrada a
presença  do  senhor  Wanderlei  Inácio-  ex-Prefeito  do  Município.
Então,  o  senhor  Renato  Carvalho  Fernandes  e  a  senhora  Maria
Cecília de Araújo foram conduzidos ao plenário, e, na sequência, o
Hino  Nacional  Brasileiro  foi  interpretado  pela  cantora  araguarina
Mônica  Costa.  Continuando,  o  senhor  Renato  Carvalho
Fernandes/Republicanos  apresentou  ao  Presidente  da  Câmara  o
seguinte documento assinado pela Juíza de Direito Presidente da
Junta Eleitoral, doutora Ana Régia Santos Chagas, datado de dezoito
de  dezembro  de  dois  mil  e  vinte:  “A  Juíza  Presidente  da  Junta
Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de Araguari, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 40, IV, e 215 do Código Eleitoral, tendo
em  vista  a  proclamação  dos  resultados  das  eleições  de  15  de
novembro de 2020, confere o diploma de Prefeito do Município de
Araguari  a  Renato  Carvalho  Fernandes,  eleito  pela  Coligação
Araguari Eficiente (10-Republicanos/ 51-Patriota/ 77-Solidariedade/
17-PSL/ 15-MDB), conforme a Ata Geral  das Eleições.”  A senhora
Maria  Cecília  de  Araújo/Solidariedade  apresentou  o  diploma  de
Vice-Prefeita do Município de Araguari,  expedido pela Presidente
da Junta Eleitoral de Araguari, em dezoito de dezembro de dois mil
e vinte. O Prefeito e a Vice-Prefeita eleitos ainda fizeram a entrega
das respectivas declarações de bens. Prosseguindo, o Prefeito eleito
Renato  Carvalho  Fernandes/Republicanos,  em  observação  ao
disposto  no  artigo  63  da  Lei  Orgânica  do  Município,  prestou  o
compromisso  de  “manter,  defender  e  cumprir  a  Lei  Orgânica,
observar  as leis da União,  do Estado e do Município, promover o
bem  geral  dos  munícipes  e  exercer  o cargo  sob  a  inspiração  da
democracia, da legitimidade e da legalidade.” A Vice-Prefeita eleita
Maria  Cecília  de  Araújo/Solidariedade  também  prestou  o
compromisso  previsto  no  citado  artigo.  Neste  momento,  o
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Leonardo Rodrigues da
Silva  Neto,  proclamou  empossados  o  senhor  Renato  Carvalho
Fernandes/Republicanos,  no  cargo  de  Prefeito  do  Município  de
Araguari, e a senhora Maria Cecília de Araújo/Solidariedade - Vice-
Prefeita - para o mandato de primeiro de janeiro de dois mil e vinte
e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro -, que
assinaram o termo de posse. Em seguida, a palavra foi concedida a
Vice-Prefeita do Município, Maria Cecília de Araújo/Solidariedade:
“Cumprimentar  a  todos  presentes,  autoridades,  familiares  e
população. Cumprimento e agradeço os membros da imprensa aqui
presente,  prestando  homenagens  ao  Dr.  Darli  Amaral,  diretor-
presidente  do jornal  Gazeta  do Triângulo,  que  faleceu  no dia  de
ontem, 31 de dezembro. Minhas primeiras palavras são de gratidão.
Gratidão a Deus, pela vida, pela saúde, pela dádiva da família e pelo
trabalho.  Gratidão  à  família  pela  compreensão  da  ausência
motivada  pelo  trabalho.  Ao  meu  esposo  Matheus,  meu
companheiro,  presença  constante,  amigo  e  parceiro  de  todos  os
momentos. A meus filhos João Paulo e Manoel minha nora Luiza; a

minha irmã Lara,  que sempre  estiveram  juntos  me apoiando;  ao
meu cunhado que é um pai/irmão para minha família;  aos meus
sobrinhos que tanto amo, Francisco, Joaquim e Bento. Todos vocês
me deram força e motivação em todos os momentos. A você Ana
Carolina, para os íntimos Kaka, gratidão pelo seu companheirismo.
Agradeço  ainda  aos  que  acreditaram  em  mim,  aos  partidos
Solidariedade,  Republicano,  Patriota, MDB, PSL, que se coligaram
em busca de construir  uma cidade melhor. Cada um fazendo seu
importante papel. A você Renato, um homem fora da curva, íntegro
e capaz, minha gratidão especial.  Foi grande a ansiedade até que
tudo fosse  decido  para  minha  participação  na  vida pública,  mas
como disseram os  mais  experientes:  a política é a  maneira  mais
eficaz de se fazer o bem para o próximo. Assim dou início a minha
vida pública. Hoje começamos um novo ciclo em nossas vidas e em
nossa  cidade,  não  é  mesmo  Renato  Carvalho,  ‘Major  Renato’.  A
partir  de  hoje  e  pelos  próximos  4  anos  vou  me  dedicar  a  um
trabalho que será a maior responsabilidade da minha vida. Que não
envolve mais apenas a minha vida e a da minha família, mas toda a
cidade que  tanto amo,  a minha linda Araguari.  Para mim é uma
honra ter sido escolhida para ser a protagonista no nosso executivo
e refletir a bandeira da representatividade da mulher na política.
Entrar  para  história  como  a  primeira  mulher  vice-prefeita  de
Araguari  é  significativa  para  todas  nós.  Nós  mulheres,
representamos mais de 50% dos eleitores e da população, e a nossa
voz deve ser ativa nesse meio de costume tão masculino que é a
política. A luta pelo direito das mulheres progride a medida em que,
não  só  no  Brasil,  mas  em  todo  o  mundo,  assumimos  esse
protagonismo  nos  papéis  mais  importantes  da  sociedade.  Não  é
fácil. A luta contra o preconceito e a discriminação é árdua e aqui
em suscito a todos: eduquemos nossos filhos para uma cultura de
paz  em  que  o  gênero  não  determine  quem  somos,  mas  sim  os
nossos atos em favor do próximo, da nossa nação e do bem. Meu
desejo ao ocupar este cargo é de que ele o vice-prefeito não seja
apenas uma função de expectativa, mas sim um agente atuante na
transformação de nossa cidade. Quero realizar, ao lado do Prefeito
Renato  Carvalho  e  do  nosso  time  de  Secretários,  um  excelente
trabalho que modifique para melhor a nossa Araguari. Não se pode
esquecer  que a administração se faz a muitas mãos.  E foi  o  que
demonstrou  todos  os  que  abraçaram  nossa  campanha,  todos  se
uniram em prol de um só projeto, cujo retrato mais autêntico foi o
esforço comum em face das dificuldades enfrentadas ao longo dos
45 dias, da pandemia e de uma campanha diferente de todas na
história.  Três eixos essenciais  nos  movem nesta  administração:  A
informatização,  a  capacitação  e  desburocratização.  Nessas
premissas  estabelecemos  a  base  de  uma  gestão  partilhada,
democrática  e  que  buscará  a  eficiência  ideal  nos  serviços  aos
cidadãos  e na  construção  de uma  sociedade  melhor  para  todos.
Tenho clareza que a gestão depende não só da convergência dos
esforços, mas sobretudo de muito diálogo para compor os projetos
necessários para a construção desse novo futuro. Como qualquer
mandato,  a  prefeitura  não  pertence  ao  seu  prefeito,  porque  a
significação de sua regência  repousa nos  seus representados,  e a
brevidade da representação não se afeiçoa com a vaidade. Pouco
importa  onde  quer  que  tomemos  assento;  servimos  todos  aos
mesmos  desígnios.  E  devemos  partilhar  do  mesmo  propósito.
Finalizando.  Este  ano  de  2020  que  foi  tão  atípico  e  desafiador,
deixou-nos  aprendizados  sem  igual  e,  repleta  de  esperança,
lutaremos  todos  nós,  juntos  para  a  partir  deste  2021  possamos
conquistar  as  mais  intensas  melhorias  para  a  vida  de  nossa
população.  Agradeço  a  todos  aqui  presentes  e  que  Deus  nos
abençoe sempre” [sic]. Ato contínuo, fez uso da palavra o Prefeito
do  Município,  Renato  Carvalho  Fernandes/Republicanos:  “Boa
noite!  Cumprimento  neste momento  todos araguarinos  e amigos
que estão nos assistindo, autoridades que compõem a Mesa (Vice-
Prefeita Maria Cecília que começa a fazer história na nossa cidade
de  Araguari,  representando  muito  bem  nossas  mulheres
araguarinas,  Deputado  Federal  Zé  Vitor,  Deputado  Estadual  Raul
Belém, ao amigo Presidente da Câmara dos Vereadores Leonardo –
Leo Mulata), através das quais eu também cumprimento todas às
demais autoridades civis, militares e religiosas aqui  presente.  Aos
meus pais, Joãozinho e Helena, meus filhos, Luís Felipe, Davi, Theo,
minhas irmãs (Elisângela, Thais e Karla),  familiares, e em especial

minha  esposa,  Ana  Carolina.  Não  posso  também  deixar  de
mencionar aqui, minha querida sogra – mulher guerreira que dedica
integralmente seu tempo para cuidar dos nossos  anjinhos Theo e
Davi.  Senhoras  e  senhores,  A  partir  de  hoje,  minha  dedicação  a
Araguari será total. Vou trabalhar incansavelmente para fazer uma
gestão no padrão que a nossa cidade merece.  Quando formalizei
meu  nome  como  candidato  à  Prefeitura  de  Araguari,  tinha
consciência  da imensa dificuldade e dos desafios que encontraria
pela  frente,  mas  ao  mesmo  tempo,  pela  experiência  que  tive
através do nosso glorioso Exército Brasileiro, após morar em oito
cidades diferentes, em seis Estados do nosso País, pude viver outras
experiências de cidade, e percebi que é possível sim colocar nossa
Araguari numa rota de desenvolvimento com uma gestão eficiente.
Estou preparado para o grande desafio que hoje assumo, de ser um
gestor  municipal.  Conhecemos hoje os problemas da cidade e de
todos  os  distritos  de  forma  muito  mais  apurada  e  abrangente,
procurando encará-los  não como dificuldades  que  nos  paralisam,
mas  como  pontos  de  melhoria  que  irão  nortear  nosso
planejamento. Nosso governo terá como prioridade,  proporcionar
crescimento  e  desenvolvimento  sustentável,  que  sempre  será
pautado  na  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
transparência  e eficiência.  Além dos deveres  legais do Município,
em especial a saúde, educação, meio ambiente e urbanismo; vamos
incentivar o empreendedorismo, a capacitação de mão de obra, o
cooperativismo em todas as suas formas; a governança participativa
e  o  controle  social.  Nós  como  sociedade,  devemos  refletir  que
ajudar  a  construir  uma  cidade  e um  País  melhor,  não  é  apenas
criticar em redes sociais, e muitas das vezes com base em notícias
falsas. Construir uma cidade melhor, só será possível se todos nós,
engajarmos  através  da responsabilidade  social,  com  atos  que  de
fato façam a diferença para a comunidade. Portanto, tomo posse
absolutamente  consciente  da missão a  que  me impus,  e que foi
referendada pelos eleitores de Araguari. Acredito que para que isso
possa  ocorrer,  faz-se  necessário  seguir  à  risca  os  três  grandes
pilares,  aqueles  que  serão  o  norte  das  ações  que  vamos
implementar:  desburocratizar,  capacitar  e  informatizar.  Minha
gente,  nossa  cidade  está  vivendo  um  tempo  de  altíssimos
investimentos  de  ordem  econômica,  temos  que  aproveitar  esta
oportunidade  para  crescer,  empreender  e  desenvolver.  Nosso
governo estará totalmente  focado nesta  oportunidade.  Aproveito
para  ressaltar  e  convidar  todos  araguarinos,  em  ser  excelentes
hospedeiros com os novos moradores da nossa cidade, que estão
vindo  dos  diversos  rincões  do  Brasil  e  também  de  outros  países
(como exemplo  Senegal,  Haiti  e  venezuelanos).  Faz  parte  de um
crescimento  sustentável,  praticar  urbanidade  com  os  nossos
irmãos. Eu já morei em outras cidades e seis o quanto é importante
ser bem recebido pela comunidade, para que todos possam um dia
se sentir  araguarinos.  Quero cumprimentar  os nossos  vereadores
eleitos, com quem trabalharei  nos próximos anos, desejando que
possamos  juntos  realizar  um  governo  eficiente  com  uma  boa
legislatura,  fiscalização  e  representação.  Firmo  com  o  Poder
Legislativo, Judiciário, o compromisso de manter uma convivência
harmoniosa em prol das ações, programas e projetos de interesses
do Município. Aos araguarinos  que me elegeram e confiaram em
mim,  o  meu  muito  obrigado!  Os  sonhos  coletivos  nos  exigem
atitudes  coletivas,  compartilhadas,  e  é  por  isso  que  a  nossa
proposta  é  de  uma  gestão  participativa,  junto  com  toda  a
sociedade. Agradeço a Deus por esta oportunidade,  mas também
peço  fé  e  sabedoria  para  agir  sempre  com  justiça  e  espírito  de
servir.  Serão quatro anos, não é muito tempo, mas como disse o
Visconde de Mauá em uma frase célebre: ‘O trabalho honrado tudo
vence.’ Que Deus nos ilumine! Obrigado a todos! Boa noite e vamos
em  frente!”  [sic].  Por  fim,  o  Presidente  da  Câmara,  Vereador
Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos,  agradeceu  a
presença de todos e, após o Vereador Paulo César Farias interpretar
o Hino do Município, declarou encerrada a sessão solene, às vinte
horas  e  dez  minutos.  Câmara  Municipal  de  Araguari,  Estado  de
Minas  Gerais,  em  1º  de  janeiro  de  2021.  Ata  aprovada  sem
restrições,  por  treze votos.  Sala das  sessões,  em 7 de janeiro de
2021.  Vereador  Leonardo  Rodrigues  da  Silva  Neto/Republicanos-
Presidente;  Vereador  Sebastião  Joaquim  Vieira/PSL  -  Primeiro-
Secretário.
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