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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro 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, 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 dezesseis. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Aldair (Gipão) para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 128. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Gab. Ver. Carlos Silva Leite Nº 047/017 – 
Assunto: justificando que o vereador Carlos Silva chegará à sessão após o horário 
de inicio, por estar participando de uma Audiência Judicial. O Sr. Presidente 
cumprimenta a todos os alunos e professores da APAE presentes nesta sessão. O 
vereador Geraldo Silva registra a presença do seu filho Pedro Paulo e o parabeniza 
pelo seu aniversário que é hoje. O Sr. Presidente cumprimenta o filho do vereador 
Geraldo Silva e o parabeniza pelo seu aniversário. Ordem Do Dia: Em atendimento 
ao Requerimento Nº502/017 de autoria do vereador Aldair da Costa (Gipão). 
Assunto: Debater sobre a importância dos trabalhos assistenciais e educacionais 
realizados pela APAE.  O Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora: o Sr. 
Lusmar dos Santos Guimarães – Presidente da APAE, a Sra. Simone Carvalho – 
Assessora Jurídica da APAE e o Sr. Jorciley de Oliveira – Secretario de Educação 
do Município que neste ato está sendo representado pela Sra. Ana Paula Souza – 
Diretora de Ensino Especial do Município. O vereador Gideon Soares pede 
autorização para que às dezesseis horas possa se retirar da sessão, pois precisará 
ir a uma consulta médica. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação do 
vereador Gideon Soares. Sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. 
Presidente passa a palavra ao vereador Aldair (Gipão) autor do requerimento. O 
vereador Aldair (Gipão) cumprimenta a todos os presentes e agradece pelas 
presenças, diz que sempre esteve presente nas atividades da APAE, desde a época 
que a Sra. Davanita e da Sra. Feliciana e que teve um irmão que foi funcionário da 
APAE. Ressalta que apresentou essa propositura para a realização dessa sessão 
para que pudessem discutir a real situação da APAE em Araguaína e que os 
dezessete vereadores apoiaram essa discussão, para que o resultado da mesma 
possa ser uma pauta que será levada ao Sr. Prefeito para que possam aproximar 
cada vez mais o  Executivo Municipal da APAE. Destaca que é importante que todos 
cobrem dos representantes Estaduais e Federais apoio através das emendas 
parlamentares e cita como exemplo que conseguiu 300 mil reais através do 
Deputado Elenil da Penha para a construção da Casa Ana Carolina. O vereador 
Aldair (Gipão) ressalta que de acordo com a demanda que for levantada nessa 
sessão irão encaminhar aos Deputados Estaduais e Federais da nossa cidade para 
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que os mesmos possam tomar conhecimento dessa pauta e agradece mais uma vez 
a todos que estão presentes e que colaboraram para a realização dessa discussão. 
Com a palavra o Sr. Lusmar dos Santos que agradece a Deus por essa 
oportunidade e agradece as presenças dos pais, alunos e professores e funcionários 
da APAE. Diz que essa discussão será muito importante, pois poderão ter o apoio 
desta Casa de Leis e espera contar com todos os vereadores na execução das 
ações que serão apontadas nesta discussão. Em tempo o Sr. Presidente convida 
para compor a Mesa Diretora o Sr. Jhenmerson Rodrigues – Diretor de políticas 
públicas setoriais e que neste ato representa a Sra. Fernanda Ribeiro Barbosa – 
Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Continua com a 
palavra o Sr. Lusmar que ressalta alguns pontos que foram levantados e repassados 
aos vereadores que visitaram nesta manha a APAE: construção de um galpão para 
recepcionar os alunos no período chuvoso, construção dos banheiros da quadra de 
esportes, a marcenaria da APAE necessita de profissionais qualificados assim como 
a horta também não há profissionais para ajudarem na manutenção da mesma, fala 
com relação a uma parte do muro que precisa ser refeito, da construção de uma sala 
para atividades extrassensoriais, a necessidade de climatização das salas de aulas, 
pois somente os ventiladores não estão dando conta e os alunos sofrem muito com 
o calor, mas para instalarem ar-condicionado e preciso que seja feito a substituição 
da parte elétrica de todo o prédio, pois o mesmo já tem 31 anos de funcionamento e 
destaca que a climatização talvez seja uma das principais necessidades. Em tempo 
o Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora o Sr. Secretario Municipal da 
Saúde o Dr. Jean Luis Coutinho. O Sr. Lusmar continua usando a palavra e ressalta 
que é extremamente alto o valor que pagam de esgoto que é de (dois)02mil e 
novecentos reais, e que precisam da ajuda do Poder Público junto a empresa BRK 
para que reveja essa situação do esgoto da APAE, destaca que todos os alunos da 
APAE requerem que sejam transportados para a Instituição e que dispõem de quatro 
ônibus, mas que não está sendo  suficiente, pois possuem há fila de espera para 
ingressar na APAE e no Centro de Recuperação e diz que é muito alto o numero de 
cidadãos com alguma deficiência na nossa cidade e que precisam dos serviços da 
APAE, por isso precisam de mais profissionais para aumentarem o número de 
atendimentos e com isso precisariam de mais um veículo que seja adaptado e que 
possam adaptar os veículos que já possuem. Em aparte o vereador Aldair ( Gipão) 
fala ao Sr. Lusmar que é muito importante comunicar aos representantes políticos 
nas esferas estadual e federal pois as necessidades da APAE são necessidades de 
toda a nossa cidade e de localidades vizinhas. O Sr. Lusmar agradece o aparte do 
vereador Aldair e diz que posteriormente a Assessora Jurídica da APAE irá falar um 
pouco sobre as emendas parlamentares. O Sr. Lusmar ressalta ainda que a APAE 
atua nas áreas da saúde, da educação e assistência social e agradece a presença 
dos representantes do Conselho da Pessoa com Deficiência, diz que 98% das 
famílias das pessoas que são atendidas na APAE são de baixa renda e que as 
parcerias são de extrema importância e que já estão com a parceria com a 
Secretaria da Educação e já está em andamento a parceria com a Secretaria da 
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Saúde. Diz que são quatro Fisioterapeutas que a Instituição não está tendo como 
manter e que provavelmente terão que demitir dois Fisioterapeutas, destaca que 
precisam de ajuda de custo para a realização da Equoterapia, com um transporte 
adaptado.  O Sr. Presidente diz que a professora Edioneide Rodrigues que é mãe de 
um aluno da APAE gostaria de fazer uso da palavra.  Coloca em votação. Aprovado 
por Unanimidade.  Com a palavra a Dra. Simone Carvalho – Assessora Jurídica da 
APAE, que cumprimenta a todos os presentes e destaca que irá falar um pouco 
sobre as demandas que podem ser ajudadas pelos vereadores, a criação de uma 
Lei que assegure as parcerias da APAE com as Secretarias da Educação e Saúde, 
pois seria uma garantia dos atendimentos sem interrupções dos mesmos, que 
acontece por falta de profissionais, pois no final de cada ano os contratos terminam 
e a APAE fica um bom tempo sem profissionais, até que se retorne com os mesmos. 
Em aparte o vereador Terciliano Gomes ressalta que o Legislativo não pode 
apresentar Projetos que onerem o Município, e que isso não é apenas aqui e sim em 
qualquer Câmara do País, pois é algo imposto na Constituição Federal, por isso 
defende a criação das Emendas Impositivas para o Parlamento e que em outro 
momento irá repassar o levantamento que está fazendo das emendas dos 
Deputados Estaduais e Federais.  Com a palavra a Dra. Simone diz que falou não no 
sentido de onerar o município e sim para que possam ajudar a APAE, e fala com 
relação à ajuda também para que seja respeitado o direito a acessibilidade e 
também com relação ao passe livre intermunicipal para que os alunos e seus 
responsáveis possam ter esse direito garantido, pois Araguaína ainda não tem uma 
Lei que ampare essa questão. Em aparte o vereador Geraldo Silva diz que no dia 07 
de novembro foi marcada uma reunião em Palmas com a intermedição do Deputado 
Elenil com os responsáveis por essa questão do passe livre intermunicipal. Em 
aparte o vereador Aldair (Gipão) diz que propôs a criação de um Fundo para a 
manutenção do transporte público para garantir as gratuidades, pois caso esse 
Fundo não seja feito estarão fadados ao fracasso do transporte público. A Dra. 
Simone ressalta ainda a importância da revitalização do córrego que passa pela 
APAE e a renovação do termo que for melhor para que voltem a receber os recursos 
do MDS, para que voltem os atendimentos da Assistência Social, e fala também da 
necessidade de dar prioridade de vagas nas salas de aula na rede publica municipal 
para os alunos com necessidade especial.  A Dra. Simone diz que estão aguardando 
a liberação das emendas, da Deputada Valderez Castelo Branco que é de 50 mil 
reais e do Deputado Eli Borges que é de 70 mil reais e que encaminharam para 
cada Deputado Estadual e Federal todas as demandas da APAE e pede aos 
vereadores que reforcem com o Deputado que cada um apoia que olhem os emails  
da APAE que foram encaminhados aos mesmos. Com a palavra a Sra. Edioneide 
que ressalta que os pais dos alunos tem medo de trabalhar e perderem o benefício 
dos filhos e que o Estado precisa garantir que os pais consigam trabalhar sem 
precisar correr o risco de perder o benefício que é um direito legal. Diz que trabalha 
na APAE, pois o Promotor lhe deu o direito por escrito de poder trabalhar na APAE e 
acompanhar sua filha, mas que só conseguiu isso após ter sido perseguida pela 
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SEMED, destaca  que não querem esmolas e sim querem ter o direito de trabalhar e 
criarem e educarem seus filhos dignamente e ressalta que os alunos da APAE não 
dispõem de Odontólogo para atendê-los, precisam ficar em postinhos de saúde 
mendigando atendimentos e assim é também com relação ao atendimento de 
Assistência Social, ou seja, precisam que olhem para a APAE com atenção e que 
respeitem os direitos das pessoas com necessidades especiais e não querem 
esmolas.  O vereador Gideon Soares destaca que o trabalho realizado pela APAE é 
grandioso, mas que discorda da Sra. Edioneide, pois quando ele ajuda a APAE não 
está dando esmolas e sim está ajudando de coração e que até concorda com 
relação à burocracia que atrapalha o andamento de muitas ações, mas que está 
Casa de Leis está tratando tudo com muita responsabilidade. O vereador Gilmar 
Oliveira questiona com relação à ajuda do município ao quadro de funcionários da 
APAE, quantos profissionais estão cedidos pelo município. O vereador Israel Gomes 
ressalta que entende a revolta da Sra. Edioneide, pois só quem tem um filho com 
necessidade especial é que sabe a importância dos trabalhos da APAE e que irá 
cobrar dos representantes Estaduais para que destinem emendas parlamentares 
para a APAE. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que é preciso priorizar 
as emendas parlamentares para as demandas que são necessárias e que fala isso, 
pois fez um levantamento das emendas e verificou que não estão dando prioridade 
as demandas como educação, segurança, saúde e assistência social. Sugere para 
que possam elaborar um documento em conjunto e encaminhá-lo para os 
Deputados Estaduais e Federais, para que se sensibilizem com as demandas da 
APAE. Em aparte o Sr. Lusmar diz que a APAE é referência nacional na realização 
do Teste do Pezinho e que já colocaram a disponibilidade de assumirem o Pré Natal.  
O Sr. Presidente diz que as sugestões serão acatadas por essa Presidência e será 
dado o devido encaminhamento.  A Dra. Simone responde ao vereador Gilmar 
Oliveira que na área da Educação estão cedidos alguns poucos professores, um 
motorista e na área da Saúde apenas (um) 01 Fisioterapeuta. O Sr. Presidente 
informa que foi comunicado a ele que os alunos da APAE terão que se retirar da 
sessão pois precisam retornar para a APAE . Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior cumprimenta a todos os presentes e ressalta que infelizmente a 
legislação federal impõe uma responsabilidade ao vereador que é impossível 
atender pela limitação legal, e que não está justificando e sim explicando para que 
todos entendam onde os vereadores podem atuar. Em aparte o Sr. Lusmar informa 
que o Estado tem uma divida uma RD com a APAE no valor de 488 mil reais e que 
já tentou por diversas vezes esse pagamento, pois caso consigam receber será para 
adquirirem um transporte adequado e adaptado com elevador para os alunos. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que isso é lamentável e que estão vendo o 
Ministério Público investigar para onde foi o recurso no valor de 160 milhões que o 
Estado deveria ter investido no Hospital Regional de Araguaína e coloca-se a 
disposição da APAE para ajudar no que for preciso. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) faz um requerimento verbal para que possa ser inserida na pauta uma 
moção de pesar a família do Sr. Jordão e que possa se retirar da sessão para ir ao 
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sepultamento do mesmo e assim que terminar retornará para a sessão. O Sr. 
Presidente informa que já está acordado com todos os vereadores que as moções 
de pesar podem entrar fora de pauta e coloca em votação a solicitação feita pela 
vereadora Zezé Cardoso. Sendo aprovada por unanimidade. O vereador Carlos da 
Silva Leite chega à sessão, conforme foi justificado o seu atraso através do Oficio 
Nº047/2017. Com a palavra o vereador Wagner Enoque que parabeniza a todos os 
profissionais da APAE e diz que infelizmente a política em muitas situações 
atrapalha, e que irá protocolar uma moção de aplauso para todos que compõem a 
APAE. O vereador Professor Delan questiona ao representante da Secretaria de 
Assistência Social quais as ações que foram ou que serão executadas para a APAE 
e ao Sr. secretario da Saúde como a Secretaria de Saúde tem atuado com os alunos 
da APAE e em especial a Saúde Bucal.  Com a palavra o Sr. Jhenmerson Rodrigues 
diz que as políticas públicas não podem ser limitantes e que estão modificando 
alguns pontos, como por exemplo, inserir representantes da APAE no Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência, a criação de um fundo dentro desse conselho 
e já está sendo averiguada legalmente essa questão e que provavelmente até o mês 
que vem já terão um aval da Procuradoria Jurídica, quanto ao convênio, no que diz 
respeito aos recursos, é uma preocupação que estão tendo dentro da Assistência, 
pois é uma Resolução Federal e que está também sendo analisado. A Dra. Simone 
diz que com relação à acessibilidade é algo importantíssimo, pois aqui em Araguaína 
não é respeitado esse direito e que já é difícil para as pessoas que não possuem 
necessidades especiais imagine para quem tem algum tipo de necessidade. O Sr. 
Presidente diz que o Sr. Prefeito quando assumiu procurou atender o que determina 
o Código de Postura, mas que houve muitas criticas e que teve que ser feito um 
trabalho delicado nesse sentido. Fala com relação ao que foi dito pela Dra. Simone 
com relação às vagas nas escolas públicas e que é preciso à conscientização de 
todos e isso vale para tudo como, por exemplo, respeitar as vagas que são 
destinadas aos portadores de necessidades especiais e aos idosos é uma questão 
cultural. O Sr. Jhenmerson informa que o município possue um Centro de 
Interpretação de Libras – CIL, e qualquer pessoa que necessite e precise dos 
trabalhos de interprete de libras pode procurar o CIL. O vereador Geraldo Silva diz 
que o Sr. prefeito tem trabalho muito para dar o direito a acessibilidade e que isso é 
muito importante que seja visto e que as mudanças estão sendo feitas e convida a 
todos que puderem comparecer na reunião em Palmas.  Com a palavra a Sra. Ana 
Paula que representa o Sr. Secretário da Educação, que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que essa discussão é de suma importância e que a Prefeitura 
Municipal através da Secretaria da Educação desenvolve um trabalho de parceria 
com a APAE através de uma rede de apoio que trabalham a inclusão. Destaca que 
são feitas reuniões, inclusive com participações de representantes da APAE. 
Destaca que das 77 (setenta e sete) escolas, cerca de 47 já foram contempladas 
com o Programa Escola Acessível, para que os profissionais e as escolas sejam 
adequados para receberem os alunos com necessidades especiais e que a 
Secretaria também trabalha com os cursos de Libras e Braile e que a visão da 
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Secretaria é estar sempre capacitando os profissionais da educação. A Sra.Ana 
Paula diz que o Departamento de Ensino Especial através do Serviço social e de 
Psicologia deu total suporte e apoio para a Sra. Edioneide no momento de 
dificuldade que a mesma passou e solicita do Sr. Presidente que caso tenha algum 
pai ou responsável que queira falar que possa expor suas colocações. O vereador 
Wagner Enoque diz que é muita estrutura, mas o que precisa mesmo é que as 
pessoas que participam dos Conselhos sejam mais sensíveis às causas. O Sr. 
Jhenmerson diz que os Conselhos são obrigados a cumprirem Leis, mas que a 
abertura para as comunidades são sempre divulgada para que essas 
particularidades possam ser respeitadas e destaca que APAE é a única Instituição 
que tem a participação em três Conselhos Municipais.  A Sra. Ana Paula ressalta 
que também tem parceria com a Escola Clinica Mundo Autista e que o trabalho é 
grande é toda uma rede de apoio e que precisa ser visto por todos. O Sr. Lusmar diz 
que a APAE já disponibilizou para o Município todo o seu espaço para atendimentos 
e que comunicou a Sra. Ana Paula e que estão a disposição para parcerias. Com a 
palavra o Dr. Jean – Secretario de Saúde, que cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta já existe um convênio da Secretaria com a APAE, pois já se tem 
profissionais cedidos e que o que estão discutindo é para que encontrem uma 
solução, pois o município inaugurou um Centro de Fisioterapia e que foi preciso 
redirecionar os profissionais dessa área para esse Centro, e com isso não puderam 
disponibilizar mais profissionais para a APAE, ressalta que coloca-se a disposição 
assim como toda a Secretaria da Saúde, para quando for destinados as emendas 
para que possam dar todo suporte e apoio no que a APAE precisar. Diz que a 
Secretaria de Saúde não está parada e que estão estudando e pleiteando a criação 
do RAPS – Rede de Atenção Piscosocial, e que a Secretaria da Saúde sempre está 
de portas abertas para receber a todos. O Sr. Presidente agradece a todos os 
presentes e ressalta que esta Casa de Leis sempre está a disposição e de portas 
abertas para receber a todos e a todas as demandas da nossa população. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente informa que irão dar 
continuidade a pauta da sessão com o segundo momento que é a Prestação de 
Constas do IMPAR – Instituto de Previdência do Município de Araguaína – TO, 
apresentação  dos fundos de investimentos, patrimônio liquido, receitas, despesas e 
as perspectivas de futuro para o Instituto. Em seguida o Sr. Presidente faz a 
composição da Mesa Diretora convidando para compô-la: o Sr. Carlos Murad – 
Presidente do IMPAR, o Sr.Professor Osanan - Diretor administrativo, o Sr. João 
Pedro – Diretor Financeiro e o Sr. Luis Dutra – Proprietário da Empresa Sete Capital. 
O Sr. Presidente prorrogada a sessão por mais uma hora. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Com a palavra o Sr. Presidente do Impar que agradece a 
oportunidade, cumprimenta todos os presentes e relata que a intenção da sessão é 
demonstrar aos pares como são realizados os investimentos do Instituto, e ressalta 
que desde 2013 realiza essas ações. Com a palavra o Sr. Luis Dutra que destaca 
que prestam consultoria aos recursos do IMPAR, e faz uma explanação de uma 
apresentação através do data show. O vereador José Ferreira ( Ferreirinha) assume 
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a presidência da Mesa Diretora.   Em aparte o vereador professor Delan pede ao Sr. 
Luis Dutra que possa adentrar ao tema da pauta, pois o tempo já está muito 
avançado e que já são conhecedores de como funciona o Impar e que estão 
querendo saber mesmo é sobre a saúde financeira do Instituto. O Sr. Presidente em 
exercício solicita dos vereadores que possam atentar para as perguntas que forem 
sendo feitas, para que não haja a repetição das mesmas. O Sr.Luis Dutra diz que 
como foi dito que não há interesse pela apresentação, encerra a mesma. O vereador 
Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra vereador 
professor Delan que questiona qual é o real valor da divida do município para com o 
IMPAR, quantos acordos de parcelamentos foram feitos e quantas parcelas foram 
pagas e qual é o valor real da divida herdada pela atual gestão. O vereador 
professor Delan questiona como explica a divida se há investimentos do Instituto e 
se há arrecadação patronal, ressalta ainda a Portaria de Nº 473 de 16 de Agosto de 
2017 referente a nomeação do Presidente do Instituto e que a Lei que ampara a 
nomeação do Presidente determina que a nomeação deve ser referendada por esta 
Casa de Leis e isso não foi feito.  Com a palavra o Sr. João Pedro diz que o valor é 
de 87 milhões parcelados, quatro meses atrasados da parte patronal, e que com o 
Refis toda a divida será parcelada em duzentos meses e a parcela será no valor de 
500 mil reais mais ou menos. O vereador professor Delan diz que o valor chega a 
104 milhões, quantas parcelas foram pagas de todos os acordos? O Sr. João Pedro 
diz que são dois parcelamentos de 22 parcelas cada um e o valor de hoje é de 87 
milhões. Diz que nesse ano só houve repasse da parte patronal nos meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março de apenas 50%  e que não existe divida da parte do 
servidor essa divida é apenas da parte patronal.   Com a palavra o Sr. Carlos Murad 
diz que com relação ao Referendum não encaminharam ainda para a Câmara, 
porque  amanhã estará fazendo uma prova para estar apto a continuar na 
Presidência do Instituto e que depois de amanhã estarão encaminhando o 
Referendum para esta Casa de Leis. Com a palavra o vereador Carlos Silva que 
questiona qual é o valor da quota dos servidores e da quota patronal, quantos 
aposentados e pensionistas há no Instituto e o quanto é pago para esses servidores 
inativos e pergunta qual a previsão de aposentadoria nos próximos cinco anos. O Sr. 
João Pedro responde que o valor da quota dos servidores é de 770 mil reais, a 
quota patronal é em torno de 01 milhão de reais, quantos aos servidores inativos, 
são 322 aposentados e 43 pensionistas. O vereador Carlos Silva questiona sobre 
um parcelamento de 05 milhões em 60 parcelas de 86 mil a parcela, se essa parcela 
é fixa. O Sr. João Pedro diz que não ela é corrigida através de juros. O vereador 
Carlos Silva pergunta ao Sr. Luis Dutra sobre o tempo de serviço da empresa, pois 
não encontrou o CNPJ da mesma na internet e se a empresa já prestou serviço para 
o IGEPREV, questiona também como foi a rentabilidade total do Instituto no período  
que a empresa assumiu e qual a vantagem do IMPAR em parcelar essa divida se os 
fundos de investimento tem uma rentabilidade muito maior. O Sr. Luiz Dutra diz que 
a rentabilidade foi de 44% e que quando se empresta dinheiro não quer dizer que vá 
quitar a divida que já se tem, pois a divida cresce com os juros, destaca que não 
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existe nenhum município que tenha previdência própria que não tenha 
parcelamentos e que a situação de Araguaína e muito boa comparada com muitas 
outras prefeituras e que o problema previdenciário e de todo o país. O vereador 
Carlos Silva diz que se esta sendo feito um reparcelamento sobre outro não vê 
vantagens de investimentos. O Sr. Carlos Murad diz que os parcelamentos são 
autorizados perante o Ministério da Previdência e desta Casa de Leis e que a 
diluição dos parcelamentos está sendo feita para que os valores pagos sejam em 
parcelas com valores menores. O Sr. Osanan ressalta hoje o município de 
Araguaína tem que repassar para o Instituto – IMPAR  o valor de 03 milhões e 500 
mil reais e com esse reparcelamento o valor ficará no valor de 570 mil reais, ou seja, 
possibilitará que o município tenha apenas um parcelamento com um valor muito 
menor. O Sr. Presidente diz que hoje se tem nove parcelamentos e com esse 
reparcelamento se fundirá em apenas um e com a parcela bem mais baixa. O 
vereador Carlos Silva diz que questionou qual é a vantagem para o IMPAR e para os 
servidores do IMPAR, com esse reparcelamento e com a extensão dessa divida, 
pois está muito preocupado com essa situação. O vereador professor Delan ressalta 
que corre o risco de que daqui uns quinze a vinte anos o Instituto não consiga pagar 
seus servidores e estes não consigam aposentar. O Sr. Carlos Murad diz ao 
vereador Carlos que não tem vantagem e nem desvantagem para o Instituto, o que 
está em atraso é a parte patronal e com o refis será atualizado toda a divida do 
Instituto. O vereador Carlos Silva ressalta que ficou na duvida pois como foi dito que 
não há vantagem e nem desvantagens, ou seja, não conseguiu entender para que 
então se fazer isso. O Sr. Presidente passa a palavra aos representantes do IMPAR 
para colocações finais. O Sr. Carlos Murad diz que a explanação dos slides que não 
foi concluída,  foi repassada para o Assessor Luiz Boenergio e caso algum vereador 
tenha interesse que o procure.  O Sr. Osanan agradece a atenção de todos e 
coloca-se a disposição para esclarecer o que for preciso. O Sr. João Pedro agradece 
por esse espaço e que estão à disposição de todos. O Sr. Presidente prorroga a 
sessão por mais uma hora. Em votação. Aprovado por unanimidade. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº049/017 do Executivo Municipal – 
Dispõe sobre o reparcelamento de Débitos do Município de Araguaína com seu 
Regime Próprio de Previdência social – RPPS. É feita a leitura em plenário do 
referido projeto e o mesmo será encaminhado às comissões competentes. Projeto 
de Lei complementar Nº009/017 do Executivo Municipal – Altera os Artigos 1º e 5º 
da Lei Complementar 046 de 16 de Janeiro de 2017 e dá outras providências – 
Criação da ASTT. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº046/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre desafetação e 
retificação de área pública e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
dação em pagamento que especifica e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº026/017 do vereador 
Marcus Marcelo – Institui o Programa Municipal “Adote uma Escola” no município de 
Araguaína e dá outras providências. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Moção de Pesar Nº178/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
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– A família do Sr. Jordão Zaions pelo seu falecimento. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador professor Delan diz que gostaria 
apenas de ressaltar que o Governo do Estado não está repassando aos 
profissionais da Saúde o pagamento referente ao atendimento pelo Plan-Saúde e 
isso ocasionou na suspensão do atendimento, ou seja, não estão tendo atendimento 
Odontológico e nem Oftalmológico e em outras áreas médicas também. Pede ao 
vereador José Ferreira ( Ferreirinha) que possa interceder junto ao Governador para 
que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível.  O vereador José 
Ferreira ( Ferreirinha) diz ao vereador professor Delan que foi informado que essa 
situação do Plan-Saúde será resolvida ainda nesta semana. O vereador Delan 
agradece pela atenção. 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.    

 
  
 
     

 


