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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos seis dias do mês de Novembro 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, Gilmar Oliveira Costa, 
Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria José 
Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Geraldo Silva para fazer a leitura da Bíblia. O vereador 
faz a leitura Salmo 100. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Circular GVT nº052/017 Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: 
Justificativa de ausência. Oficio Nº3269\2017\GIGOV – Caixa Econômica – Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Oficio Nº587\2017 – 
Funamc – Assunto: Agradecimento.  Oficio nº (circular) 232\2017GDPM – Deputado 
Estadual Paulo Mourão. Assunto: Agradecimento de moção. Comunicados do 
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Presidência: NºCM211737\2017, NºCM211738\2017, NºCM211739\2017, 
NºCM211740\2017 e NºCM211741\201. Convite da Assembleia Legislativa do 
Estado do Tocantins – Sessão Solene em Comemoração aos 59º aniversário de 
Araguaína – dia 09 de Novembro de 2017 as 09:00horas.  O vereador Edimar 
Leandro informa com pesar o falecimento do seu Tio e que permanecerá na sessão 
pelo compromisso que tem com a população e com esta Casa de Leis. O vereador 
Silvano Faria pede a suspensão da sessão para que os Feirantes que estão 
presentes na sessão possam conversar com todos os vereadores. O Sr. Presidente 
informa que o vereador Gideon Soares lhe telefonou informando que chegará um 
pouco atrasado na sessão por estar fazendo exames médicos. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Edimar Leandro pede ao Sr. 
Presidente que possa convidar os Taxistas presentes nesta sessão para compor a 
Tribuna de Honra. O Sr. Presidente atendente a referida solicitação. O Sr. 
Presidente registra a presença do Sr. Guiné dos Teclados. Tribuna Livre: Art. 196 do 
Regimento Interno. Inscrito: Sr. Marizon Arruda da Luz. Assunto: Falta de 
fiscalização no transporte de passageiros (Moto-Taxi).   Com a palavra o Sr. Marizon 
que ressalta que vem usar essa Tribuna para pedir que a fiscalização dos 
mototaxistas clandestinos seja intensificada, pois eles atrapalham e prejudicam o 
trabalho dos mototaxistas legalizados e que a melhor maneira é notificar esses 
clandestinos, pois cada moto tem o seu cadastro e que é através desse cadastro 
que podem localizar os clandestinos. Em aparte o vereador Alcivan questiona se a 
ASTT não está trabalhando, porque não fiscaliza os clandestinos, os vereadores 
fizeram a sua parte, criaram a ASTT e porque não atua nesse sentido. O Sr. Marizon 
diz que esses clandestinos têm manchado a imagem dos mototaxistas cooperados, 
sem contar que eles não contribuem com nenhum tributo e nenhuma taxa e por isso 
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estão presentes para pedir o apoio desta Casa de Leis para que de alguma forma 
possam combater os clandestinos. Em aparte o vereador Delan diz que Araguaína 
nesses últimos anos a sua população triplicou e que é preciso que haja uma 
organização e a cidade necessita de um transporte publico com qualidade e que há 
uma dificuldade muito grande para fiscalizar toda a cidade, pois o número de 
Agentes de Trânsito é pouco e preciso que seja feito uma parceria com todos para 
que seja feito uma fiscalização efetiva. O Sr. Marizon agradece a esta Casa de Leis 
por ter atendido o seu pedido para poder fazer uso da palavra. O vereador Geraldo 
Silva destaca que é preciso encontrar uma solução para que essa situação possa 
ser resolvida e deixa o seu apoio para ajudar no que for possível. O vereador Israel 
Gomes diz que esse problema dos clandestinos não é de agora e que o efetivo da 
Policia Militar é pouco e como poderá ser feito essa parceria. O vereador Alcivan diz 
que tem certeza que se a Prefeitura através da ASTT fizer uma parceria com a 
Polícia Militar terá todo o apoio do Comandante do 2ºBPM.  O vereador Carlos Silva 
ressalta que nesta Casa de Leis já foi aprovado a Lei para a realização do Concurso 
da Guarda Municipal e que nesta mesma Lei contempla a contratação de pessoas 
qualificadas para fazerem esse trabalho até a realização desse concurso, ou seja, 
essa desculpa da falta de pessoas para realizarem a fiscalização não pode ser 
usada para justificar. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que um Agente de 
Trânsito foi assassinado a luz do dia e até hoje o culpado não foi preso e ressalta 
que no transporte clandestino não há pessoas do bem, pois se fossem não estariam 
fazendo algo clandestino e que o transporte de passageiros é algo muito sério, pois 
transportam uma carga mais valiosa que são vidas. Diz que sabe que tem 
clandestinos que já foram presos mais de dezesseis vezes e que isso precisa mudar 
e coloca-se a disposição para ajudar no que for preciso.  O vereador Gideon da Silva 
Soares acaba de chegar à sessão conforme foi informado pelo Sr. Presidente o 
atraso do mesmo no inicio desta sessão. O vereador professor Delan fala aos 
mototaxistas que é preciso que façam uma mobilização para que toda a nossa 
cidade saiba e tome conhecimento dessa situação. O vereador Aldair (Gipão) pede 
para que o Sr.Júnior que é Taxista possam fazer uso da palavra. O Sr. Presidente 
diz que atenderá essa solicitação quando já estiverem debatendo o requerimento do 
vereador Divino Bethânia Júnior. Fala que talvez quando mexerem no bolso deles 
irão sentir e por isso talvez a solução seja aumentar o valor da multa de apreensão 
dos veículos clandestinos.  Coloca em votação a solicitação feita pelo vereador 
Aldair. Sendo aprovado por unanimidade. Com a palavra o Sr. Júnior Vice – 
Presidente dos Taxistas, que agradece por esse espaço e destaca que as pessoas 
que fizeram a opção de trabalhar na clandestinidade abriram mão de serem 
cidadãos, pois não pagam o que os legalizados pagam e que essa Casa de Leis fez 
a Lei para ajudar os Taxistas e Mototaxistas e que é preciso aplicá-la mais 
energicamente. Dando continuidade a sessão o Sr. Presidente agradece a presença 
dos Mototaxistas, dos Taxistas e do Sr. Marizon que fez uso da Tribuna Livre em 
seguida faz a leitura do Requerimento Nº1469/017 de autoria do vereador Divino 
Bethânia Júnior. Assunto: Prestar esclarecimentos sobre questões relacionados ao 
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trânsito de nossa cidade. O Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora: Sr. 
Rômulo Pereira da Silva – Diretor de Engenharia e Planejamento da ASTT, o Dr. 
Fábio Fiorotto Astolfi – Presidente da ASTT e o Sr. Theodoro Serednicki – 
Representante da Empresa Pana Vídeo Tecnologia Eletrônica LTDA e informa que  
não compareceu nenhum representante da Empresa Neo Consult e nem enviaram 
nenhuma justificativa. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior agradece as 
presenças dos representantes da ASTT e da Empresa Pana Vídeo e ressalta que 
propôs esse debate para que possam saber o que de fato está acontecendo de 
errado, pois as solicitações feitas pelos vereadores não são atendidas e sequer 
recebem uma resposta dos mesmas, diz que é preciso saber se estão fazendo as 
solicitações corretamente e caso não estejam que possam informar como devem 
fazer e que precisam saber também o que realmente pode ser atendido. Diz que por 
diversas vezes foi citado o nome do Sr. Rômulo por questionamentos que foram 
levantados e por isso a presença do mesmo se faz necessária e diz que esse debate 
não é nada contra a pessoa do mesmo e sim e ressalta que a presença do Sr. 
Theodoro é de suma importância, pois poderão saber ao certo como está. Ressalta 
que lamenta a ausência do representante da Empresa Neo Consulti e que a mesma 
não enviou nenhuma justificativa e que irá apresentar uma convocação exclusiva 
para essa empresa. Destaca que é favorável a instalação dos quebra-molas, e o 
porquê não são feitos por causa da legislação ou por falta de recursos, sendo que 
há quebra-molas em frente aos postos das policias rodoviárias nas Rodovias e que 
isso só é proibido na cidade. Fala com relação às faixas de pedestres, onde há 
lugares que se têm duas, três faixas e em outros lugares que precisam não há 
sequer uma faixa. Ressalta que os radares implantados em Araguaína, muitas 
pessoas disseram que era uma fábrica de multas, mas no seu ponto de vista não é, 
pois o radar só multa quando se excede a velocidade permitida e questiona o 
representante da Pana Vídeo que há lugares que foi dito que seriam instalados 
radares e não foi, se isso aconteceu foi porque a empresa não cumpriu com sua 
obrigação ou o Município que não cumpriu. Questiona porque há lugares que 
necessitam de semáforos e não são instalados, e porque não instalam por falta de 
recurso ou por outra questão quem desconhecem. Diz que sua intenção é que 
consigam esclarecer essas situações para que o trânsito da nossa cidade possa 
melhorar.  Com a palavra o vereador Silvano Faria ressalta que os Agentes 
fiscalizam constantemente os mototaxistas e taxistas, porque não fiscalizam os 
clandestinos. O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Júnior Fidelis. O vereador 
Wagner Enoque pede para que o Sr. Antônio Adairton Gomes de Pinho, morador do 
setor Santa Luzia, possa fazer uso da palavra. O vereador Israel Gomes registra a 
presença do Sr. Itamar que é muito seu amigo. O vereador Edimar Leandro 
questiona com relação às rotatórias, pois há localidades na nossa cidade que 
necessitam dessas rotatórias e questiona se a ASTT tem algum cronograma de 
ações educativas relacionadas ao trânsito e fala sobre o seu Anteprojeto que já 
apresentou sobre a criação de uma escola de trânsito.  O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação feita pelo vereador Wagner Enoque. Sendo aprovado por 
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unanimidade. Com a palavra o Sr. Antônio destaca que há modificações no trânsito 
em que a comunidade de um referido setor deveria ser consultada, pois nem todas 
as modificações melhoram o trânsito, e cita o caso do setor Santa Luzia que só ficou 
com um local de acesso ao setor e pede atenção quanto a essa situação. O 
vereador Geraldo Silva destaca com relação à implantação dos Taxões, como é feito 
a escolha para essa implantação. Com a palavra o vereador Gilmar Oliveira fala com 
relação à sinalização da nossa cidade, pois há localidades que precisam ser revistas 
essas sinalizações e cita como exemplo uma localidade onde uma rua não pode 
sobrepor a uma avenida. O vereador Edimar Leandro fala com relação aos veículos 
que estão apreendidos no pátio da ASTT, pois o valor das taxas é altíssimo.  O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) ressalta que gostaria de sugerir que seja feito 
uma conscientização da população com relação ao trânsito da nossa cidade e fala 
que o funcionário público precisa saber atender o publico e que é preciso que a 
ASTT responda as solicitações feitas pelos vereadores, para que estes não fiquem 
apresentando solicitações sem nenhuma resposta. O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que é preciso facilitar o tramite e o atendimento ao público na ASTT.  A 
vereadora Zezé Cardoso questiona como são os requisitos para as instalações dos 
semáforos, dos taxões e como é feito para escolher a qualidade da tinta das faixas 
de pedestres. O vereador Leonardo Lima pede aos representantes da ASTT que 
possam ter uma comunicação melhor com todos os vereadores. O vereador 
professor Delan faz os seguintes questionamentos: se tem condições de se instalar 
as faixas de pedestres elevadas nas ruas, se tem condições de retirar os taxões da 
Avenida Filadélfia no sentido centro, e se quando dois veículos no mesmo sentido 
passam pelo radar juntos e um deles ultrapassar o outro se são multados os dois ou 
apenas o que fez a ultrapassagem se o radar tem condições de detectar essa 
situação. Com a palavra o Sr. Rômulo ressalta que dará inicio aos questionamentos 
ressaltando que a Empresa Pana vídeo iniciou os serviços no dia 25/05/16 e 
terminou em 25/11/16 e que foram feitas 10 mil metros quadrados de sinalização 
horizontal, instalados 1889 unidades de Taxões e que no início deste anos 
solicitaram  retorno das atividades da referida empresa e foram negados, pois 
exigiram que fosse feito os reparos da sinalização e por isso foram negados o 
retorno só que no dia 19/05/17 encaminharam uma segunda notificação para a 
empresa com todos os documentos necessários, pois dos 10 mil metros quadrados 
8 mil metros estava com defeitos, ou seja, o que houve foi falha no material que foi 
usado. Daí no dia 09/07/17 a empresa retornou e que ficaram oito meses sem 
serviço, destaca que não sabem se foi por vandalismo ou por má instalação alguns 
taxões saíram e que foi feito um estudo e a tinta que foi usada tinha baixa qualidade. 
O vereador professor Delan questiona se o Município não entrou na justiça para 
requer o cumprimento dos serviços e se quando foi feito a contratação da empresa 
foi exigido essas questões que deram problema. O vereador Divino Bethânia Júnior 
questiona se essa situação não cabe uma revisão contratual ou cancelamento do 
contrato, pois o município ficará prejudicado. O Sr. Rômulo diz que a empresa fará o 
serviço terá que cumprir com o contrato, e que o serviço no período chuvoso irá 
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parar e que o trabalho de instalação das placas de sinalização não será paralisado. 
O vereador Divino Bethânia Júnior diz que todos estão observando que essa 
empresa só trabalha quando quer e com isso o município é que fica prejudicado. O 
Sr. Rômulo destaca que todos os funcionários da empresa são de Araguaína e que 
a ASTT não pagou por serviço mal feito, só irá pagar após o serviço ser feito com 
qualidade e que os serviços que serão corrigidos não serão pagos. O vereador 
Carlos questiona qual o valor que já foi pago para essa empresa? O Sr. Rômulo diz 
que não trouxe o valor preciso, mas poderá fornecer até mesmo via oficio. O 
vereador Carlos Silva diz que fará essa solicitação através de oficio e irá cobrar a 
resposta. O Dr. Fabio responde ao vereador Delan que sim, pois após a notificação 
a empresa está cumprindo e se não cumprirem poderão reincidir o contrato. O Sr. 
Rômulo diz que os valores estão invertidos, pois a prioridade é do menor para o 
maior, ou seja, o pedestre é que tem prioridade sobre os veículos. O vereador 
Gideon Soares pergunta com relação às faixas que são feitas nas esquinas e que 
não há espaço para os veículos pararem e acabam parando quase em cima dos 
pedestres. O vereador Israel Gomes pergunta sobre as faixas de pedestres 3D, se já 
tem conhecimento sobre isso. O Sr. Rômulo diz que essas faixas 3D não são 
regulamentadas pelo COTRAN. Quanto às faixas nas esquinas foi verificada a 
necessidade de recuarem um pouco da esquina quando forem pintadas novamente  
e com relação as mãos únicas de alguma vias, fizeram um estudo e que não trazem 
prejuízos, pelo contrário trazem benefícios, pois facilitam o fluxo de veículos, mas 
destaca que no trânsito é possível que algumas modificações feitas sejam 
modificadas novamente, ou seja, retornarem os sentidos em algumas vias, mas é 
preciso que seja feito um teste primeiramente, caso dê certo é mantido, caso 
contrário se retorna o sentido anterior. Infelizmente Araguaína é uma cidade que não 
foi planejada e por isso a grande dificuldade de se organizar o trânsito. O vereador 
José Ferreira pede a prorrogação da sessão por mais duas horas. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Em seguida o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
fala que o trânsito da nossa cidade evoluiu muito, mas que sabem que inda há muito 
para ser feito. Fala de uma localidade na Rua Rui Barbosa que tem placas de 
proibido estacionar que não concorda e que foi informado que essas placas foram 
colocadas porque será uma via onde passará ônibus, mas que até isso acontecer 
vai demorar muito, pois já foram feitos cinco processos de licitação para o transporte 
público da nossa cidade e nenhuma empresa compareceu para assumir esse 
serviço, ou seja, até isso acontecer é preciso que se tenha o bom sendo, pois é uma 
via que não cabe essas placas. Em seguida o vereador Marcus Marcelo reassume a 
presidência da Mesa Diretora.  O Sr. Rômulo diz que estão fazendo estudos de 
várias localidades e que gostaria de informar que será feito o processo de licitação 
para o serviço do transporte publico da nossa cidade. Diz que três semáforos 
inteligentes estão em testes para serem instalados e que os estudos estão sendo 
feitos para implantarem todos os semáforos que faltam na nossa cidade, serão 
instalados 18 novos semáforos na cidade e serão também instalados 13 semaforos 
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grupo focal para pedestres e que 18 cruzamentos da cidade terão a onda verde, ou 
seja, o fluxo de veículos será coordenado. O vereador Aldair (Gipão) diz que é 
preciso que se tenha uma modernização dos semáforos do nosso município, que há 
localidades que precisa ser instalado o semáforo que tem uma seta verde. O Sr. 
Rômulo diz que está em estudo e estão fazendo o orçamento e que serão instalados 
os semáforos de sentido único, que são essas setas, diz que três semáforos 
inteligentes estão em testes para serem instalados e que os estudos estão sendo 
feitos para implantarem todos os semáforos que faltam na nossa cidade, serão 
instalados 18 novos semáforos na cidade e serão também instalados 13 semáforos 
grupo focal para pedestres e que 18 cruzamentos da cidade terão a onda verde, ou 
seja, o fluxo de veículos será coordenado. O vereador Aldair (Gipão) fala com 
relação as lombo faixas, que há locais em que a solução é essa.  Com a palavra o 
Sr. Theodoro parabeniza essa Casa de Leis, pois é a primeira vez que vê uma Casa 
de Leis preocupada com o trânsito da cidade. Ressalta que os equipamentos de 
trânsito não é uma indústria de multas, é sim para trazer segurança para o trânsito e 
que o que todos almejam é que no final de cada mês não se tenha multas, pois 
assim saberiam que um determinado trânsito estaria funcionando perfeitamente. 
Destaca que a Pana vídeo foi criada no ano de 1986 e que criaram a TV Senado e a 
TV Câmara e que instalaram a primeira barreira eletrônica. Ressalta que cada 
equipamento instalado em qualquer parte do Brasil, só é instalado após ter sido 
aferido pelo IMETRO, com relação a quantidade de equipamentos  que são 
instalados numa cidade, não é a empresa que determina, quem determina são as 
autoridades municipais. O vereador Wagner Enoque pergunta como é feito essa 
regulagem da medição de velocidade nesses radares. O vereador Carlos Silva 
questiona se há um prazo regular de se fazer as aferições e quem são as pessoas 
autorizadas a faz essa aferição?  O vereador Divino Bethânia Júnior questiona com 
relação às pessoas que fazem as manutenções dos radares, pois já viu pessoas 
sem nenhuma identificação mexer nesses radares. O Sr. Theodoro diz que quando 
se tem dúvidas em alguma multa essa é descartada para não gerar uma multa 
duvidosa. Cada vez que o equipamento é instalado é chamado o IMETRO para que 
faça a verificação do aparelho e o IMETRO dá um laudo de um ano, caso não se 
tenha nenhuma modificação no aparelho esse laudo é válido por esse periodo. O 
vereador Carlos Silva fala então que não é nenhum funcionário da ASTT e nem da 
Pana vídeo que faz essa aferição. E se há possibilidade de haver erro desse 
equipamento? O Sr. Theodoro diz que é o IMETRO que faz a aferição e que é meio 
difícil que haja erros, mas se preciso for será feito um estudo para averiguar 
situações que alegam erros. Ressalta que quem faz a manutenção dos radares são 
funcionários da empresa. Com a palavra o  Dr. Fabio que cumprimenta a todos nas 
pessoas do Sr. Piu e Sr. José funcionários desta casa de Leis. Ressalta que 
educação vem de casa e pede a todos que não chamem de “Amarelinhos” os 
Agentes de Trânsito que possam ter mais respeito com os mesmos. Ressalta que 
não seria necessária a implantação de radares se a população soubesse obedecer 
às normas e regras do trânsito. Diz que os Agentes de Trânsito não estão presentes 
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nesta sessão devido ao assunto não ser direcionado exclusivamente a eles, mas 
que vieram dois Agentes de Trânsito representando a classe. Ressalta que na 
reunião que ocorreu no Ministério Público, foi dito que mesmo sendo mototaxistas 
clandestinos eles estão trabalhando e que ouviu de um Promotor de Justiça que a 
solução seria autorizar o transporte UBER na nossa cidade para que a concorrência 
regularize a situação e que saiu dessa reunião decepcionado. Ressalta que um 
Agente de Trânsito foi morto trabalhando e que isso não pode ser esquecido, 
destaca que a população também tem culpa do transporte público, pois só há oferta 
desse serviço clandestino, porque tem a procura e que é preciso que todos se 
conscientizem dessa situação. O Dr. Fábio diz que gostaria de pedir desculpas 
quanto a não dar respostas às solicitações, pois adotou a política de somente 
responder quando pudesse atender a uma solicitação feita, e que errou ao adotar 
essa forma de trabalho e quem já modificou a mesma e agora todos os ofícios e 
requerimentos serão respondidos mesmo que seja para dizer que não podem 
atender a solicitação. Pede a todos que procurem a ASTT para comunicar alguma 
situação de um Agente que não tenha agido corretamente, pois será averiguado e 
se for preciso instalado um processo. Destaca que muita coisa não depende da 
ASTT, pois precisam obedecer ao COTRAN e que é preciso que essa Casa de Leis 
aprove o Projeto de Lei quando chegar a esta Casa sobre os valores da apreensão 
dos veículos clandestinos que hoje é cobrado o valor de 900 reais e querem que 
esse valor seja de 05 mil reais, para que com isso diminua ou consigam acabar com 
os clandestinos.  Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior que agradece a 
todos que se fizeram presentes e que agora que já sabe não utilizará esse termo 
“Amarelinhos” e que foi um debate bem produtivo e espera que com a realização 
dessa sessão consigam  que seja dado o devido encaminhamento a muitas 
situações levantadas. O Sr. Theodoro agradece pelo convite que lhe foi feito. O Dr. 
Fábio ressalta que com o foi dito esse foi um grande debate e que essa Casa de 
Leis está de parabéns. O Sr. Rômulo agradece pela participação e que caso tenha 
ficado alguma dúvida que podem procurá-lo na ASTT estão a disposição para ajudar 
no que for preciso. A sessão é suspensa.  Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
prorroga a sessão por mais duas horas. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Ordem Do Dia: Projeto de Lei para as Comissões: Projeto de Lei Nº048/017 do 
vereador Marcus Marcelo. O autor do referido projeto informa que fará uma correção 
ao mesmo antes de encaminhá-lo as comissões. Projeto de Lei Nº049/017 do 
Executivo Municipal – Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de 
Araguaína com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. È feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. O vereador professor Delan diz que em razão do foi 
discutido e conversado pede a retirada da emenda que protocolou. A emenda é 
retirada a pedido de um dos autores da mesma.  Em 1ª discussão. O vereador 
Carlos Silva destaca que hoje para se combater a crise na previdência tem-se 
cortado benefícios e direitos e que o parcelamento trata-se de um financiamento. 
Ressalta que se há a falta de repasse, para onde foi esse dinheiro, e que não há um 
estudo previsto para o impacto que esse financiamento irá acarretar para o nosso 
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município e quem pagará essa conta será o servidor. De uma forma ou de outra 
alguém sairá prejudicado, ou o servidor ou a população, pois se os novos gestores 
terão que arcar com ações do Executivo ratificadas pelo Legislativo e antecipa seu 
voto que é contrário, pois não vê nenhuma vantagem nesse projeto. O vereador 
professor Delan ressalta que a divida do município com o IMPAR soma mais de um 
milhão e se o Executivo cumprir com esse reparcelamento sobrará 156 parcelas 
para a próxima gestão e que baseado na Lei é que encaminhou o parecer favorável. 
Em 1ª votação. Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do vereador Carlos 
Silva.  Demonstrativo da referente à Receita e Despesas da Câmara Municipal de 
Araguaína referente ao mês de Junho de 2017. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo referente à Receita e Despesas da 
Câmara Municipal de Araguaína referente ao mês de Julho de 2017. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Pesar Nº186/017 do vereador 
Leonardo Lima – Pelo falecimento do Sr. Valdemir Leandro. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa que os 
requerimentos, moções e indicações da pauta de hoje serão apreciados e votados 
na próxima sessão de amanha. Informa também que na sessão de amanhã não 
estará presente, pois terá uma Audiência em Brasília no Ministério da Educação, e 
informa a todos que na quinta feira dia 09/11/2017 será realizada uma sessão na 
Assembleia Legislativa em Palmas onde Araguaína será homenageada pelo seu 
aniversário e que está Casa de Leis será representada pelo vereador Divino 
Bethânia Júnior e pela Servidora Aliete que também será homenageada. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de4 todos e declara 
encerrada esta sessão.  Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada.  
 


