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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos da Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva,  Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida a vereadora 
Maria José(Zezé Cardoso)  para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura do 
Salmo 124. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Divino Bethânia Júnior pede para 
que possam aguardar a chegada do Secretário Executivo Municipal de 
Planejamento para atender o seu requerimento. O Sr. Presidente diz que dará 
continuidade a pauta da sessão de ontem. Ordem do Dia: Requerimentos do 
vereador Alcivan Rodrigues: Nº903/017, Nº905/017, Nº906/017, Nº907/017 e 
Nº908/017. Em discussão. Em votação. Requerimento Nº956/017 do vereador 
Delaite Rocha (professor Delan). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº978/017 e 
Nº980/017. Em discussão. Em votação. Aprovados Unanimidade. O vereador Divino 
pede ao Sr. Presidente para possa dar segmento ao seu requerimento pois o Sr. 
Secretário Frederico não irá comparecer. Leitura do Requerimento Nº715/017 de 
autoria do vereador Divino Bethânia Júnior – Assunto: Esclarecimentos sobre os 
problemas estruturais do setor Jardim dos Ipês I, II e II. Composição da Mesa 
Diretora: Dr. Geraldo Freitas – Advogado da Empresa Iparaty, Sr. Fernando 
Ferrarinho – Diretor da Empresa Iparaty e a Sra. Maria Gedília Ferreira Araújo (Gê) – 
Presidente do Setor Jardim dos Ipês I, II e II. O Sr. Presidente convida para a 
Tribuna de Honra a Sra. Graziela Guardiola – Assessora de Comunicação da 
Empresa Iparaty. O vereador Israel deixa registrado a sua insatisfação quanto à 
ausência do Secretário Frederico. Com a palavra o vereador Divino autor da 
propositura, que destaca que o empreendimento dessa empresa foi muito festejado 
pela nossa cidade, mas gostaria de pedir que fosse mostrado através do data show 
imagens reais da situação em que se encontra os setores Jardim dos Ipês I,II e III, e 
que são fotos repassadas a ele pelos próprios moradores e que mostram várias 
deficiências e problemas, que refletem a dor e o sofrimento dos moradores do 
referido empreendimento. Destaca que a população desses setores está padecendo 
com essa situação e tendo muitos prejuízos, diz que recebeu informações que há 
lotes caucionados que foram comercializados pelo Município e que a Prefeitura disse 
que não pode fazer obras de melhorias por não ter recebido a obra da referida 
empresa. O vereador Divino Bethânia Júnior, diz que não há nenhum representante 
do Município e que gostaria de saber se essas informações são reais ou não, pois a 
população está pagando caro por um empreendimento que não está dando certo e   
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que hoje não ficarão apenas falácias,hoje darão as devidas providências e os 
resultados sairão desse debate. Com a palavra o Dr. Geraldo que diz que esse é um 
momento muito importante, mas que irá passar a palavra ao Sr. Fernando que fará 
os devidos esclarecimentos quanto às empresas que são envolvidas nesse 
empreendimento. Com a palavra o Sr. Fernando que destaca que nesse 
empreendimento são três Empresas responsáveis pelos referidos setores: a Em 
presa Três (A3) Empreendimentos Imobiliários responsável pelo                                           
Ipês I, a Empresa Quatro (A4)  Empreendimentos Imobiliários responsável pelo Ipês 
II e a Empresa Cinco (A5) Empreendimentos Imobiliários responsável pelo Ipês III, e 
ainda faz parte também, as Empresas Fix Urbanismo e a Harmonia Urbanismo que 
são todas associadas e a Empresa  Iparaty é uma empresa estabelecida em Palmas 
é a responsável pelos serviços do dia a dia do empreendimento, como emissão de 
boletos, pagamentos e informações e aqui em Araguaína é uma filial da Iparaty de 
Palmas. Com a palavra a Sra. Gedília (Gê) diz que a situação dos setores está 
horrível e espera que possam ter uma ajuda e que as soluções possam aparecer, 
pois sempre que buscam por respostas não encontram. O vereador Divino destaca 
que é preciso resolver essas situações pois parece que essa empresa está fazendo 
á todos de “bobo”. O vereador Alcivan pergunta a Sra. Gê se os moradores pagam 
IPTU e taxa de iluminação pública? A Sra. Gê diz que sim pagam as duas taxas. O 
vereador Alcivan diz que manifesta seu repúdio quanto ao não comparecimento de 
um representante do poder público para participar desse debate, pois fica a empresa 
empurrando a culpa para o Município e vice versa. A Sra. Gê ressalta com relação 
aos juros que são cobrados e pergunta quanto aos lotes caucionados, como ficará a 
situação dos mesmos? O vereador Terciliano questiona o Advogado se há uma 
relação de consumo nessa situação. O Dr. Geraldo diz que sim. O vereador 
Terciliano diz que como existe essa relação, a empresa Iparaty é tão responsável 
quanto às demais empresas e o município, pois não há um mínimo de infraestrutura 
nesse empreendimento, questiona se a empresa passou o empreendimento para a 
prefeitura ou não e que está faltando sim responsabilidade por parte da empresa 
Iparaty.  O vereador Israel diz que comunga com as palavras do vereador Terciliano 
e registra mais uma vez a sua insatisfação quanto à ausência de um representante 
do Poder Público nesta discussão. O vereador Delan pergunta quais as providências 
tomadas pela empresa, quanto ao processo de assoreamento do Córrego próximo 
ao empreendimento com relação aos danos ambientais e questiona a questão de 
indenização para essas pessoas e manifesta a sua revolta e indignação com relação 
ao não comparecimento do representante do Executivo Municipal.  A vereadora 
Zezé Cardoso fala com relação à dificuldade que essas pessoas têm para pagar 
seus lotes e que isso é uma situação que deixa a todos indignados.  O vereador 
Divino Bethânia Júnior, diz que há um Termo de Ajuste de Conduta com essa 
empresa e pergunta se esse Termo ainda está valendo? Recebe uma cópia desse 
Termo e faz a leitura do mesmo e verifica que é do ano de 2016. Diz que essa pouca 
vergonha não acontecerá mais e que daqui a pouco irá dizer para onde irá tomar as 
providências após o termino desse debate. Com a palavra o Dr. Geraldo diz que pela 
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primeira vez os empreendimentos jardim dos Ipês I II e II poderão dar 
esclarecimentos quanto às questões levantadas. As empresas A3, A4 e A5 são 
loteadoras e a empresa Iparaty é responsável pelo trabalho administrativo. Diz que 
este é um momento importante e nunca se furtou de participar das reuniões e que é 
esse o objetivo aqui hoje. O loteamento começou com a aprovação do município  
que foi feito por um Decreto da Legislatura passada e não consta a obrigação de ser 
feito drenagem profunda por parte da empresa  no referido Decreto e que a empresa 
realizou todo as obras que consta nesse Decreto. O vereador Terciliano diz que na 
Legislação Federal disciplina com relação as obras de drenagem e questiona o Dr 
Geraldo quanto a essa questão.O Dr. Geraldo diz que a legislação fala quanto a 
questão de escoamento de águas pluviais e não drenagem profunda. O vereador 
Terciliano diz que a Legislação Federal sobrepõe um Decreto e solicita do Jurídico 
da Casa uma avaliação desse Decreto. O Sr. Presidente questiona o ano do 
Decreto. O Dr. Gerado diz que é do ano de 2010. E destaca que a Prefeitura da 
atual administração tentou de forma velada que a empresa fizesse as obras de 
drenagem profunda. O vereador Divino faz a leitura do Estatuto das Cidades e que 
esse Decreto desobedece ao Estatuto assim como essa empresa. O Dr. Geraldo 
destaca que a empresa diante do Decreto implantou tudo que constava no mesmo e  
que o atual Sr. Prefeito colocou de forma velada para não receber o 
empreendimento e que diante disso foram feitas várias reuniões e ficou um impasse 
de quem seria a responsabilidade da obra de drenagem que é no valor de dez 
milhões de reais. Ressalta que anos foram passando e os problemas surgindo e que 
a empresa preocupada com essa situação e fizeram um Termo de Compromisso 
constando a responsabilidade de cada parte. O Dr. Geraldo diz que estão 
aguardando a minuta da Prefeitura e já se passou sessenta dias e até agora nada e 
que o termo não foi nem assinado, e mesmo diante dessa situação a empresa 
preocupada com os moradores já começou as obras de drenagem mesmo a 
prefeitura já tendo pegado os lotes institucionais e que foi informado que parece já 
ter feito negócio com esses lotes. O vereador Aldair (Gipão) diz que foi informado 
que o Secretário Frederico não pode comparecer nessa sessão por compromissos 
da referida secretaria, mas diante da situação o próprio Prefeito Ronaldo Dimas 
comparecerá hoje aqui para prestar os devidos esclarecimentos quanto a essa 
questão. O Dr. Geraldo ressalta que a empresa está fazendo essa obra sem 
assinatura do Termo e que com a presença do Sr. Prefeito isso será informado. Com 
relação aos serviços públicos como creches e escolas não é responsabilidade da 
empresa. O vereador Divino Bethânia Júnior pede autorização para que uma 
moradora do referido a Sra. Rosane possa fazer uso da palavra. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Wagner destaca que venderam sonhos e as 
pessoas foram enganadas e sugere que seja dado garantia as pessoas com uma 
parte desse empreendimento e que essa será a primeira de muitas empresas que 
serão chamadas por essa Casa de leis, pois muitas são as obras paralisadas no 
nosso Município.  O vereador Terciliano sugestiona que esperem o Chefe do Poder 
Executivo chegar para que não fiquem falando repetidamente e após o Sr. Prefeito 
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chegar acabam mudando a fala. O vereador Ferreirinha diz que comprou três lotes 
nesse setor e que não reside ainda no mesmo pela falta de infraestrutura e espera 
que após esse debate as soluções possam ser encontradas. O vereador Carlos Silva 
questiona com relação à situação dos lotes caucionados se os mesmos foram 
vendidos? Se os compradores foram esclarecidos quanto à situação desses lotes? 
Como as pessoas farão para se dispor desses lotes? O vereador Delan fala 
novamente com relação ao assoreamento? Com a palavra o Dr. Geraldo reafirma 
que a empresa está executando as obras de drenagem para serem concluídas até o 
final deste ano e que já cobrou da Procuradora do Municipio a minuta do Termo. A 
empresa vendeu lotes caucionados e não há impedimento legal e que as ações 
judiciais contra a empresa foram improcedentes. O vereador Terciliano diz que é 
preciso ter o equilíbrio entre legalidade e imoralidade, pois isso pode ser legal, mas é 
uma situação imoral. O Dr. Geraldo diz que o equilíbrio está na justiça e que a 
empresa está à disposição para discutir essa situação, pois é preciso avançar e 
liberar os lotes, e que a empresa propôs dar outros lotes para liberar essa situação e 
que a empresa gastou mais de 20 mil reias em certidões desses lotes e fez a fiança 
bancaria conforme orientação da Procuradora do Município.  O vereador Carlos  
Silva diz que ao Dr. Geraldo que o mesmo está colocando que os compradores é 
que deveriam ter ciência desses lotes que foram caucionados é isso? O Dr. Geraldo 
diz que também, pois tudo consta no contrato. Os lotes caucionados não são 
problemas, pois a empresa está cumprindo tudo e muito alem do que consta no 
contrato. O vereador Gideon Soares ressalta que o Dr. Gerado afirma que a 
empresa vendeu lotes caucionados e pergunta se os mesmos foram registrados no 
cartório. O Dr. Geraldo diz que sim. O Sr. Presidente registra que o Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas acaba de adentrar no Plenário da Câmara e de imediato o convida 
para compor a Mesa Diretora e o agradece pela sua disponibilidade em comparecer 
nesta sessão registra as presenças do Sr. Wagner – Presidente do IMPAR, do Sr. 
Tiago Dimas –  Presidente do Instituto Tecnológico,  do Secretario Municipal de 
Obras Sr. Simão,  da Dra. Heloisa – Procuradora do Município  e do  
Superintendente de esporte o ex vereador Luciano. Com a palavra o vereador Divino 
que ressalta que fica mais motivado em ver a presença do Sr. Prefeito pois espera 
que possam dar o dia real que esses problemas serão resolvidos aos moradores. O 
Sr. Presidente registra a presença da ex-vereadora Silvinia. Com a palavra a Sra. 
Rosane moradora do Jardim dos Ipês, que faz o primeiro questionamento com 
relação aos bairros vizinhos que estão desaguando águas nos setores Ipês I e II. 
Quanto ao IPTU a prefeitura disse que não precisariam pagar e estão pagando,  e 
quantos aos juros das mensalidades como é calculada a taxa das parcelas? Pede 
uma resposta quanto ao asfalto dos setores, pois venderam algo que não 
cumpriram, e como será daqui pra frente? Não há ônibus para circularem dentro dos 
setores e que fizeram o empreendimento Jardim dos Ipês e não foi feito um 
planejamento de acessibilidades dos morados para saírem dos mesmos e espera 
que as respostas não sejam engavetadas e os questionamentos possam ser 
respondidos.  Com a palavra o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas que cumprimenta a todos 
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os presentes e destaca que não veio para debate e sim para esclarecer essa 
situação, ressalta que desde de manhã está andando nas obras que estão sendo 
realizadas no nosso município e não conseguiu visitar todas, diz que a única coisa 
que foi acordado com o empreendedor do jardim dos Ipês foi com relação ao padrão 
de energia, ou seja, as luminárias foram trocadas. Durante os quatro anos passados 
da sua gestão o único loteamento aprovado foi o Jardim Siena e que não pode ser 
comparado com nenhum outro, pois é o único que tem projeto de tudo, os demais 
não existem, somente de um ano pra cá o projeto de drenagem do jardim dos Ipês 
foi feito pelo empreendedor do mesmo, mas quando chove é um “Deus” nos acuda 
no referido setor. Diz que estão vivenciando as obras de drenagem que está sendo 
iniciada agora e que deveria ter sido realizada desde inicio do empreendimento, 
quanto aos buracos é responsabilidade da empresa, pois a prefeitura só irá se 
responsabilizar depois de receber o empreendimento como um todo. Com relação 
aos lotes caucionados, não podem ser vendidos é crime, pois o lote foi dado em 
garantia, tanto é que tem ação no Ministério público e se não for resolvido irá gerar 
muitos problemas. Diz que abriram a possibilidade de ser feito uma permuta desses 
lotes com o seguro garantia com um prazo de dois anos para que possam resolver 
essa situação, e se não tiver tudo certo o seguro garantia será executado, mas 
destaca que até agora não receberam esse documento, para que os lotes 
caucionados possam ser liberados e deixa bem claro que só serão liberados quando 
a empresa fizer as obras necessárias que foram acordadas, daí sim irão receber o 
empreendimento todo. O Sr. Prefeito diz que esses dois representantes das 
empresas participaram de todas as reuniões e  foram várias, pois compareceu em 
cinco fora as que as equipes da prefeitura se fizeram presentes, quanto ao IPTU a 
responsabilidade é de quem comprou e nunca falou que é de responsabilidade da 
empresa, e gostaria que ficasse bem claro essa situação para todos os moradores. 
O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que será apresentado um seguro para 
garantir as obras e quando a Prefeitura irá cobrar a execução de um asfalto de 
qualidade e irá assumir o empreendimento? E creche e colégio? Tem previsão? O 
Sr. Prefeito diz que até o final do ano de 2018,  todas as obras serão entregues e 
que só receberão se o asfalto for de boa qualidade e o projeto de drenagem foi 
supervisionado pela equipe do município em relação a  creche já tem uma licitada e 
no prazo de dois anos será entregue e após a creche virá a escola. O vereador 
Divino pede aos responsáveis pela empresa que leve a sua solicitação para taparem 
os buracos com qualidade e que possa ser atendido, por favor. O Sr. Prefeito, diz 
que a Dra. Heloisa permanecerá na sessão para esclarecer pois está 
acompanhando todo esse processo e agradece a todos pela atenção.  O Sr. 
Presidente diz que irá suspender a sessão para que o Sr. Prefeito possa se retirar da 
sessão, por compromissos. Reaberto os trabalhos. O presidente diz que o tema foi 
bastante debatido e passa a palavra para os representantes do loteamaneto. O Dr. 
Geraldo diz que ficou claro as obrigações da Prefeitura e da situação dos  lotes 
caucionados e que as obras de drenagem a empresa está tomando as devidas 
providências e já  solicita da Dra. Heloisa um prazo para concluir o Termo para 
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liberarem os lotes caucionados. Fala ao vereador Divino que a sua solicitação será 
atendida mediante não interfira nas obras de drenagem. A Sra. Gê pergunta quanto 
a sinalização das ruas e avenidas no setor e quanto a iluminação ficou claro que 
podem ligar diretamente na Prefeitura. O vereador Aldair (Gipão) diz que o numero 
do telefone da Iluminação Pública é: 3411-7070 e que é testemunha do empenho e 
do trabalho da Sra. Gê frente ao setor jardim dos Ipês. O vereador Edimar 
cumprimenta o vereador Divino pela iniciativa da propositura que originou esse 
debate. O Sr. Presidente parabeniza o vereador Divino pela apresentação do 
requerimento e que somou muito na solução dos problemas. O vereador Leonardo 
Lima cumprimenta e parabeniza o vereador Divino e agradece a presença dos 
representantes da empresa e que a vinda do Sr. Prefeito mostra o seu 
comprometimento com a nossa cidade. O vereador Alcivan diz que sairá dessa 
sessão mais contente, pois o Sr. Prefeito não mandou representante veio 
pessoalmente neste debate e cumprimenta o vereador Aldair(Gipão) pelo seu 
posicionamento frente a essa situação. O vereador Israel diz que os vereadores 
querem que os problemas da nossa sociedade sejam resolvidos por isso fazem as 
cobranças. O Sr. Fernando agradece por esse espaço e entendem o papel dos 
vereadores e que são muitas coisas que acontecem num empreendimento grande e 
que estão felizes com as soluções apresentadas e que muitas ainda virão e que 
todos estão convidados para visitarem, as obras do Jardim dos Ipês. A vereadora 
Zeze Cardoso parabeniza os representantes da Iparaty e a representante do setor e 
que hoje foi uma sessão muito favorável. O Sr. Presidente registra   Dr. Arnaldo Filho 
, Vice – Presidente do Instituto Tecnológico. O vereador Terciliano diz que espera 
que possa se reunir em breve para dar um posicionamento final do foi abordado hoje 
e que a sua posição não é contra ninguém sim á favor da comunidade. O vereador 
Divino Bethânia diz que espera que a empresa consiga alcançar seus objetivos e 
que a intenção desse debate é valorizar as reisdências dos moradores desse 
empreendimento para que os moradores possam ter a tranquilidade de morar numa 
localidade segura. O vereador Alcivan pede a prorrogação da sessão por mais uma 
hora. Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Divino Bethânia pede 
autorização para poder se retirar da sessão por ter um compromisso agendado. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente agradece as presenças dos 
representantes da Empresa Iparaty e dos moradores do jardim dos Ipês e suspende 
a sessão. Reaberto os trabalhos. A vereadora Zezé Cardoso pede autorização para 
poder se retirar da sessão por compromisso médico. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento Nº957/017 do vereador Edimar Leandro. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: 
Nº804/017, Nº805/017, Nº806/017 e Nº807/017. Em discussão. O Sr. Presidente 
suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº809/017 e Nº940/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº961/017 
do vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento Nº893/017 do vereador Jose Ferreira  (Ferreirinha). Em 
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discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes: Nº945/017 e Nº946/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº862/017 e Nº863/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo: Nº921/017, Nº922/017, Nº924/017, Nº928/017 e 
Nº929/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Silvano Faria: Nº923/017 e Nº963/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: 
Nº959/017, Nº927/017 e Nº960/017. Em discussão. O vereador Terciliano destaca a 
propositura de nº959/017 que trata do convite para discutirem com relação à vinda 
de uma Unidade da Fazenda da esperança. O vereador Leonardo Lima pergunta 
com relação a propositura ter uma data estipulada. O Sr. Presidente diz que o 
Plenário é soberano e  que o vereador Leonardo Lima lembrou bem com relação a 
colocar as datas das sessões e pede aos vereadores que antes de colocar uma data 
nas proposituras que irão apresentar, que possam lhe comunicar a data do convite. 
O vereador Terciliano destaca que quando se entende que um debate é necessário 
para ser feito irão aprovar a propositura e que não colocou que outras proposituras 
não são importantes e por isso destaca que a democracia é importante. O Sr. 
Presidente  diz que para a Presidência da Casa todos os requerimentos são iguais e 
que falou que o requerimento seria atendido e só pediu que fosse comunicado com 
antecedência quanto as datas marcadas e da forma como o vereador Terciliano 
colocou parece que falou que a propositura do mesmo não tem importância e que de 
forma alguma falou isso, pediu a compreensão de todos na apresentação de 
proposituras com datas marcadas. O vereador Terciliano diz que em nenhum 
momento falou isso e que ressalta que parece que o Sr. Presidente esqueceu que 
lhe telefonou. O Sr. Presidente diz que ligou sim para o vereador Terciliano para 
falar a respeito da data da propositura do mesmo e que não há motivo algum para 
essa discussão. O vereador Terciliano diz que falou no telefone que a data poderia 
ser acordada com todos os vereadores, e diz que o Sr. Presidente falou que ele 
disse que os demais requerimentos não eram importantes e que ele vereador 
Terciliano não disse isso. O  Sr. Presidente diz que em nenhum momento falou isso 
e que pediu compreensão de todos. O vereador Wagner Enoque pede ao Sr. 
Presidente que possa atender o seu requerimento com relação as obras inacabadas 
e manifesta seu apoio na referida propositura. O vereador Geraldo Silva diz que 
sabe da importância da Fazenda da Esperança, pois tem um irmão que deixou a 
mesma e manifesta seu apoio na realização dessa sessão. O vereador Terciliano 
pede o voto favorável e que a data pode ser discutida com todos. O vereador Delan 
destaca que o Sr. Presidente sempre mostra se flexível e democrático.  Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente deixa autorizado a solicitação do 
vereador Wagner Enoque quanto ao atendimento do seu requerimento. Moção de 
Pesar Nº087/017 do vereador Edimar Leandro – A família da Sra. Rita de Cássia 
Alves da Rocha. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Moção de 
Aplauso Nº088/017 do vereador Wagner Enoque – A todos os Pastores. Em 



 
ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

                      CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho 
Fone: (63) 3414-6900 / Fax: (63) 3414-6902 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº090/017 do 
vereador Alcivan Rodrigues – Pelo falecimento do Sargento Rocha. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar nº004/017 do 
Executivo Municipal – Dispõe sobre a concessão do reajuste salarial dos agentes 
públicos servidores da administração municipal direta, indireta e altera o valor do 
piso salarial municipal e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Complementar Nº005/017 do Executivo 
Municipal – Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da 
fiscalização de posturas e edificações, tributária, sanitária, epidemiológica, agentes 
ambientais e agentes de arrecadação e auditores fiscais da Prefeitura Municipal de 
Araguaína e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação.  Aprovado por 
Unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo Nº006/017 do vereador Edimar 
Leandro – Concede Título de Cidadão ao Sr. Hilário Fernandes da Silva (Pastor 
Hilário) e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº007/017 do vereador Wagner 
Enoque – Concede Título de Cidadão ao Sr. Quirino Barbara da Silva Filho (Pastor 
Quirino) e dá outras providências. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº988/017, Nº989/017 
e Nº990/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria: Nº964/017, Nº965/017 e Nº986/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo: Nº931/017, Nº932/017, Nº933/017 e Nº934/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima: 
Nº966/017 e Nº967/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº894/017 do vereador Jose Ferreira ( Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº947/017 do vereador 
Israel Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº962/017 do vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº808/017 
e Nº939/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº901/017, Nº902/017, Nº925/017 e 
Nº926/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Wagner Enoque pede permissão para poder se retirar da sessão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimento Nº958/017 do vereador Edimar Leandro. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Delaite (Professor Delan) – Nº944/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº970/017, 
Nº969/017, Nº886/017, Nº885/017 e Nº884/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador Geraldo Silva: Nº038/017, 
Nº037/017, Nº039/017, Nº040/017 e Nº041/017. As indicações serão encaminhadas 
a quem de direito. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença 
de todos e declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que 
depois de lida e aprovada será devidamente assinada.  
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