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DE 2~ DE MARÇO DE 1.91'1-

0 PRmIDENTE DA C1MARA MUNICIPA!i DE ARAGU.uNA,• 
Estado de Goiis; no uso de suas atribUiçÕel qUe 
lhe são coni'iridaS por Lei; e considerando. o 1'I. 
suitado apre sentado pela Comissão Competente "4S 
ta c1MARA, 

Art+i 112 NOMEAR para exercer as tunções de Se• 
cretário Part;1cUlar desta C.lMARAt o Cidadão ANTOMO PINTO -

CERQUEIRA; 

Art. 212 - Esta Portaria entrará em vigor nesta 
a.ata;· revogadas as disposições em contrário. 

CÃMARA MUNICIPAL DE ARAGUAlNA; Estado de Goiás~ 
aos vinte e cinco dias do mês de março de 1.97't-. 

JST/apc 

JOSEALDO DA SILVA TEIXEIRA 
PRESIDENTE 

1 

\ 
1 
1 
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Portaria nQ 02/?4 

O PR~IDENTE DA cit·11t.1A '. 1J'JI GIPAL l)l,!; AHllGUAI NA , Estado 
de Goiás , no usso J e sua.s atribuições legais e r egi -
nentais ; 

Consi eer ando que a nu e r ~ de candi datos i n~critos pa-
r a a vnea J e Secretario I'articula.r do. a. :1.Arntriaina , estar o.baix~ da 
espoctativa; 

Conni derando que for ar.2 erande o J e ?essoas aue 
se clesl ocar ru 1 J esta Cidade , er.1 f~çô'.o das Fes t as Carnaval os'c a , son to-
i;1nre~1 conhecimento 1a publi co.ção elo Bdital do Convoca ão , ed i tado o '1! 

. l)l i cado pel o. Comissão encarreenda da n0.spectiva Delec;;iio ; 

Consi1erunclo f iDçtl0cpte que a reabertur a. dos ColQ 
r;io r~anto. Cruz e -;;s tadual , nr.ibos desta Ci dacle , ,Jo orão sur gi r nais ca.µ 
didat os que propocionaro.m umu mel hor Seleção por parto desta Casa de / 
Leis , na escolho. de Ul'l candi dat o coP1no t _onte; 

11CS 0 L V E : 

/\.rt . 1 '! - Prorog.:ir até- o dia 05' lc mar ço proxii.,o o // 
nro. •o !)o.r o. inscrições de Co.nc1ido.tos paro a. v-...1.ca de Secret ario Particu-
l a r da e . :Iunicipal de Ar arruaina , 

art·. 2" - ::i:s t a. I'or t;aria entrará e_ vl~or na. dato. de / 
!JU°Jlica.çíio , rcvoeo.dun e 1 dl s po~i c:Õof, e1. contrário . -

c~:-:o.rn ·unic i :i,xll do \r arrm.ina , 28/ 02/1. 97t1. 
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PORTARIA NII 005/71+ DE 06 DE MAIO DE 1.974. 

O PRESIDENTE DA abRA MUNICIPAL DE ARAGUA1NA, 
Estado·de Goiis, usando de suas atribuições -
legai~'; 

Art. 111 - CO?IJEDER a licença de 30 (trinta) -
dias, à :funcionária LUVENDORA BRAGA MARINHO, para tratamento 

' , 

de saúde; 
e 

· -,"'Art 211 - Esta Portaria entrar& em vigor na -
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-

rio. 

ctMARA ~CIPAL DE ARAGUAINA-GO, aos 06 dias 

do mês de maio de 1.974.-

JOSEA 

JST/apc 
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PORTARIA llG OfY//~ DE 02 DR. AGOSTO DE 1.9'14 

O PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE ARAGUAl;.. -
NA; Kstado de Goilii usando de suas atribui.: 
ções 1egais~ etc; . 

RESOLVE 
======= 

Art. 112 .:, DESIGNAR O VEREADOR ANTONIO RAIMtJ! 
DO COSTA; para rel)resentar esta Oo1e:nda Câmara e a:ssim como o 
povo de Aragua!na; no Sem:lnârio de Vereadores do Brasl 1~ que 
reaJ.izar-ae: i em Curitiba- PR; 

Art; 21l : Esta Portaria entrará em v.lgor na 
data de Sll& Jllbl.icação~ revogadas as disl)Osições em e ontrário.' 

CÃMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA; aos o; dias -
do mês de Agosto de 1.9'14 

JOSEAL 



\, 
PORTARIA Ng 008/74 DE 19 DE AGOSTO DE l.971f, 

O PRESIDENTE DA CJMARA MUNICIPAL DE ARA-
GUA1NA; Estado de Goiás; usando de suas-
alu-ibuições legais; etc; 

RESOLVE --------------

ART. 112 - DOORETAR luto oficial; por 03 
dias; pelo falecimento do Vereador JOSE PEDRO DE OLIVEIRA; 

ART. 2g - Es-ta portaria entrará em "ld. gor 
na data de sua publicação; revogadas as disposições 911 eontrá, 
rio. 

CJMARA MUNICIPAL DE ARAGUA!NA; aos 19 -
dias do mês de agosto de 1.974. 

JOSEA TEIXEIRA 

apc 



PORTARIA N2 009/74 DE 19 DE AGOS'lD DE L,974 

O ~IDENTE DA CÃ~ MUNICIPAL DE ARA'."' 
G~~!NA; Estado de Goiás; usando de suas-
atribuições legàis; etc., 

-, ' 

R ]i:_' S O L -V E 
= = i = = = = = 

AR~~ 12 - SUSPENDER os trabalhos legisl& 
tivos até Quarta-Feira; 4~a 21 do corrente, e, colli1nicar aos V:I. 

' •' I - 1 .._ ' ::r;-eadores a abertura dos ·~amos, Quinta-P'e!ra, . dia 22 cb corren 
te; à.s 14145'; · 1 · 

. AR'Ti• l, 22 - E~tà; Porte!ria:_entrárá em vigor 
na data de suapublicação, r- revogadas as .d:f;l!lpcisições em contrá-
rio. 

gosto de 1.974. 

Df.i.~.~ .CitNCIA, PUBL]QUE-SE E CUMPaA-SE._ 

ct~~~A MUNICIP~ DE 'ARAGUAXNA, 19 de a-
i 

1 • 1 

JOS~~~ 
\ PRESIDENTE _ --
\ 

I 
\ 1 \ 

1 



PO.RrARIA Nº 10/74 

EST ADO DE G:OÚS 
C_4JJARA Jv:J NICIPAL DE .A-'R.AGUAI NA 

DE 11 DE SEl'ErffiR0 DE 1 . 97 4 

O P-.cesidente da Camara Munici pal de Ara-

e;uaína, Estado de Goiás; us ando de suas · 
atri buiçõ es l egais ; etc., 

R E S OLVE 
= = = = = = = 

Afil o 12 - CONCEDER o prazo de 15 (qy.inze ) 

di as par a o Secretári o Partlicular, Br º Antoni o Pinto Cer quei-
r a , or ganizar a Secr et ar ia des ta Colenda Camara ; 

Ãfil o 2 2 - Esta Portaria ent rará em vigor-
na dat a r1 e sua !)Ubl icação , rev~adas as di s pos ições em contr.i 
rio. 

CMfAHA nJNICIPAL DE ARAGTTAIT:A=GO, ll. s et .74 

J OSEAL.DO DA 0ID! A "' EIXEI RA 

PTIES IDEJTT E ,, 

/ 

\ 

l 
-j 
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ESTADO DE GOIÃS 
CAMARA MUNICIPAL ARAGUAINA 

PORTAR[ A NQ Oll/74 DE 20 DE SETEMBRO DE 1. 9í4 

O PRESIDENTE DA GAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, 
Estado de Goiás; usando de suas atribuições 1~ 
gais, etc. 

R E S O L V E --- - ----------

ART. lº - REVOGAR o l rt. lQ ; da Portaria nº -
004/74, de 25 de março de 1.974~- desta Colenda Cama:ra; 

ART. 2º - NOMEAR para exercer asfunções de Di-
retor de Secretaria, desta CAMARA·; o cidadão ANTONIO PINTO CERQUElRA, 
conforme Lei n2 242/73, de 14 de agosto de 1.973, que cria o Quadro-
de Funcionários da Camara M.lnicipal de AraguaÍJ)a-Go. 

ART. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na dâ 
ta de sua publicação, revogado o Art. 12 ·da Por'taiia nº 004-/74. 

,' 

SALA DA CAMARA l"lDlü1.aPAL DE A.'!UGUAINA, AOS VI!f 
TE DIAS DO ~ S DE SETEMBRO DE 1•974 

J OS 

PRESIDE E 

/ 
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ESTADO DE GOI.ltS 
CAMARA MUNICIPAL A..'RAGUAINA 

PORTARIA NQ 012/74 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.974 

O PRE3IDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAINA; Estado de Goiás; usando-
de suas atribuições legais; etc. 

RESOLVE 

ART. lº - De conformidade com o novo 
Regimento Interno desta Colenda Camara, já em pleno funcio-
namento·; SUSPENDER às horas das Reuniões; a elaboração de 
matérias a serem apreciadas nas mesmas Sessões; 

§ rtnico - Fica o Sr. Diretor de Sec~e 
taria; no horário matinal que precede às sessões;· a inteira 
disposição dos Srs. Vereadores para o procedimento de maté-
rias que os mesmos julgarem necessárias!, 

ART. 22 - Esta Portaria entrará em -
vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em 
contrário !J 

QAMIIBA MUNICIPAL DE ARAGUAINA·; 2~ DE 
SErEMBRO DE 1. 974.~ 

CU MPRA-SE, AFIXE-SE E Dt-SE CIENCIA AOS I NTERESSADOS. 

JOS~~ 
IBESIDENTE 

apc 

' \ 
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ESTADO DE GOIÁS 
CAMARA MUNICIPAL ARAGUAINA 

PORTARIA Nº 014/74 

• 1 

DE 08 DE OUTUBRO DE 1. 974 

O PRESIDIMrE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA;· 
Estado de Goiás·; us:ando de SU?. S atribuições i 
legj:ais , etcº ; 

Art. lº - DETERMINAR o Vereador ANTONIO RAI-
MUNDO COSTA,para representar a Gamara Municipal de Araguaína; junto 
à Comissão da Semana da Connmidade ·, para tomar parte do julgamento -
da competição de cartazes apresentados pelos Grupos Escolares desta-
Cidade em re{erencia às festividades da semana da Comunidade e da -
criança·;· a realizar-sé dia 09 de Outubro do corrente;· às 16:00 horas, 
no Setor Regional daM,~renda Escolar;· nesta Cidade,!, 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação; revogadas as dis posições . em contrJ,ário. 

CAJv1'.AAA MUNICIPAL ARAGUAINA·; 08 de Outubro -

cu ~~RA-SE, AFIXE-SE E D~-SE CIEN~IA. 

JOS 

PRESIDENTE 



PORTARIA Nll 01;/74, 

CAMARA MUNICIPAL ARAGUAINA 
ESTADO DE QOL(s 

DE 08 DE OUTUBRO DE 1.9'74 

O PRF.SIDBrE DA CAMARA MUNICIPAL DE .ARA:GUAI-
NA; Estado de Go1'8 ; usando de suas atri~ 
ções legais; etc. 

RESOLVE 

Art. 111 - DETERMINAR que nos dias 111 a 01+; 
de cada ês; d horário de e:zpediente desta Camara será das 7130 às -
11 Í30 e d,:s 13 100 às l? ,301 a partir doa dia o;; o horário será somen. 
te das ll+ 100 ~s 17130 horas.!) 

'j Art. 211 • Esta Portaria entrar{ em vigor -
na data de Sllf publicação; revogadas as disposiÇQes em contrário, 

CAMARA MUNICIPAL ARAGUAI:fa; oe.10!,~974,~ 

JQSTi'A~JRA Tv;S~~;.,.,. 

• 
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PORTARli WQ OlW?lt, 

'IS'UDO DK GOUS 
CAM.lRA. MOBICIPAL ARAGUAilll 

DB 01t- DB llOVBMBRO DB 1.9?'t, l 
O PRBSIDJIITE DA CAMARA MONICIPAL DB ABAGUAINA;\ 
Estado ele Goiás; eo11 baH no Ar\!, 9a;, ít• II~J 
do Reguanto In,lerno da Cuiara Jlm:lci:pal. de .A.•, 
ragua{na~ . 

RBSOLVB 

·\ 
Art;;i lQ - . DE'?ERMIHAR (Jle os Vereadores; CODlp& J 

re~ decente•nt• trajados; isto•~ C9JI palete• gl"Jlvàta1 
.:. . . l 

.bt,,J 21 :- Considerando' que u &C!> IIOd.ações d•A. 
ta Cuan. Ílmw.paJ. não -são adqaadu; ftca faouJ.tati.,.. o •uao da sra-ta ~ 

Art!J 3a .. Esta Porp.ria entrara em vigor na - \ 
data de sua publicação; rnogadas as clis~ ções em contrb-10!; 1 

CAM&RA MUNICIPAL DE .A.R.A.GUAIBA; de . 

PRESIDT!fflE 
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PORT.ABU li 017/14 

m,TADO • GOJJs 
Oat.B.l ltDIIOIPAl, DB Ali01JAÚA 

Jm z, D I0mDRO D.I 1.974 

O RBSIDDTB DA OAIURA JIUl!ICIPAL DI ABACRJq 
n 1 laWo le Guú, ao uo ele aau atr1'blli 
tie• l•sd• • teDAo • u•• a eldol- .. -
•• Oua te .tela, a realisar-n u 
,b,._ s.uü le•te pedo4o i.-• 
cl-1,ati-ie, • - o t1 te 4• aellau' td•tu-
o• Senhona YeNtMlon• ••llre • n4i1agie -...... 
!l1.2111J. 

il!e 11 - A eleipe 4a ... Nn tel ta por IUd.ori.a -
Jn ... te · pele --•• a ll&loria al»loh1a, 4o• -11roa 4a oauaa 

AI!• li - Ã fftatü M NU91at •Uaaw e'4wJ U ldlleogafa-
... • 4aUle&nf.._ pela Seonta:ria hrtiftlar 4a o.a.ra, •• a u.• 
tieatáe 4N 4oa Oaa4itato• • reqeoUwa oupiiJ 

Allle JI • M4111u NnO Nb'ioa4u ptl.e 1'nlll4•te .. c.a-
n. e c~ aoa 'ft•·• .. .,&a OWQftnll • - •~• • •.l 
loo&rÜ .. bn a uu, fl'U N ---~ • 1Nal pe-
lo ft'ed4•tea 

AJlL 41 •0~te •aenlelo taUnitoaontea 
.f.ne ,1 -O ,nu JUS QnN&_. • ftli•'fi:ft 4e .PM Nff-

atl • a.a 04 41 49!•1" 4e 1.974, u 131" ~• 
.d!. ••· • SiO Má pmai 1il4a ·• nelei9ao toa ---• ..... -JNS· MIII08 Cu .... l . · "·-a,. 1• • la .... StaãO • cu • wdtioar a eld~, • .,._ 

a lei tan • oca...- lo• wtea ,elo P.Nd4D'M ta c.an., NZM ~• 
IUl4o• elel• attUl•• 1119 hat.re •• .....-natea ti'ftl' aaiOI' ... re 4e 

..... '9 .. ,. ... • «-' • p:naein ~-- OrUúria 
Oallr&, a~ 110 Ua 1,-.. fnaNlN de 1•'751 

· ilL •••..,&a a proolmQ9ãO 4• e).e1-., tu lepoia 4• --,.t.• 
nau tomel1•,.a• 1.qai•, • ._._. ..n .. peu&t 1or 15 IISDat•, • 
n. qu • ~• .... •• ••"1114•• ~• lu Pumallea"-•• 

ilfe 91 • A fla la ,_)ll'lr o An, JJ, 4o ••••to Xllteao te.-
à 0111a:ra, oa -1,roa 4a .. ., • e:arololo, •• ,.a.de tuer PIZ"'• -
tu PelllaUllt••• ..,, 

Dte lOI• ill--...-.. JOJ,"·.oam~• ~t••• aqa1u eitdu 
ae S Oaioo, Arte 4,, latQIIQI t 

ille 11• -A ele19Ü ... Ocai..S.a Per!•••••• Há tet• ,- -
llld.m.a idllplNt • •IIOfttfm.6 plWoo:, ftU14da4o llelte. • OPO -
4e •pate, • Ui• n-taao 1IU'& !•N.lliOS1 

ilf• 11•• lauaa_sew • • ·• n!'J1ur a elos.fie. _.1...-
•• .... ...... a labe .. •• J.i 

• "fioe-1'den• particlirl.oa, •""1''d..._ »-J.u npnnntav•• 
u..su • ... • JU'& • Plenário, • ... t.iu, • - ,-w le 'fina .... " .... - ..... (Ain. "· Be.-mte --__,,,. . '. 

AH. lJI...,_ a U ---•-- tn.tu ·• ' .. -.at4 da a-.,,pe,.peate ieGPf••• ftOllllb pniw.M • ... · 
nr 401 ua11&'1llNt tratar-a .. ~-, .alui•• l •tlria •• ,._aoaaa. 

- - - -·- -- ,e,;.1 -~ ......., .... ~~- · 
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D!ADO D1 QOL(a 
OAMIBA. IDIICD.AL D ilAOUAIIA 

_ . '!'•· 141 • Z.ta .~ 9!tr&rá - flCOJ' M lata 4e .. . 
pablioata0, • Uepoaiçoe• • oontrlrt.o. · 

J>i-sx omcu, 9UllftA-SI I DGISTU-Sll 

, ULA. DAS SJISi!Js DA. O.&IIAIA IIIIIJ:OlPAL D ABAGUAD.&, 
:S.Wo ta. Ckd.ila,. ao• Tillte • tiaoo ,uu •• .. llOflll°brO .. • 
1.974. . . I? . -

.. 

PRESIDmU 

(J]LJ<<Z 
. .) 


