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LEI PROMULGADA Nº 3211, DE 26 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Dispõe sobre criação de memorial em 

homenagem às vítimas da Covid-19 no 

município de Araguaína. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

criar Memorial em homenagem às vítimas do novo 

coronavírus (Covid-19) no município de Araguaína. 

Art. 2º São objetivos precípuos do Memorial em 

homenagem às vítimas do novo coronavírus: 

I - preservar a memória das vítimas da pandemia de 

Covid-19 no Município; 

II - prestar homenagem às pessoas que tiveram suas 

vidas interrompidas em consequência da Covid-19; 

III - registrar historicamente os óbitos e as ações de 

enfrentamento da pandemia no Município; 

IV - oferecer aos familiares e amigos de vítimas da 

Covid-19 e ao povo araguainense em geral um local de luto 

e para homenagens. 

Art. 3º Deverão constar no Memorial as seguintes 

informações das vítimas: 

I - nome completo e fotografia; 

II - datas de nascimento e de óbito; 

III - breve biografia. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, 

poderão constar no memorial outras informações que se 

fizerem relevantes para a identificação pessoal e a 

preservação da memória das vítimas da Covid-19. 

Art. 4º O Memorial em homenagem às vítimas do novo 

coronavírus no Município de Araguaína será 

regulamentado pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 5º Deverá ser criado memorial virtual, por meio de 

página oficial do Poder Executivo municipal na internet, na 

forma dos artigos 2º e 3º desta Lei. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas, se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

 

LEI PROMULGADA Nº 3213, DE 26 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Dispõe sobre o fornecimento de certidão de 

não atendimento, ou documento equivalente, 

aos usuários da Rede Pública de Saúde do 

município de Araguaína. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei: 
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Art. 1º Fica determinado que as unidades da Rede 

Pública Municipal de Saúde deverão fornecer certidão de 

não atendimento, ou documento equivalente, aos usuários 

que não obtiverem atendimento ao serviço solicitado. 

Parágrafo único. A certidão de não atendimento deverá 

conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

I - nome do usuário solicitante; 

II - nome da unidade de Saúde; 

III - data e hora da solicitação; 

IV - atendimento solicitado; 

V - motivo de não atendimento; 

VI - assinatura e matrícula do agente público. 

Art. 2º As normas estabelecias pela presente Lei 

deverão ser afixadas em todas as unidades de saúde do 

Município, em local visível e de fácil acesso pelos usuários. 

Art. 3º A certidão de não atendimento ou documento 

equivalente deverá ser entregue em caráter imediato ao 

usuário, a qual poderá ser requerida sempre que o serviço 

for negado. 

Parágrafo único. O não cumprimento dos preceitos 

impostos por esta Lei implicará a abertura de Processo 

Administrativo Disciplinar pela administração Pública 

Municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e do Decreto Municipal nº 12, de 06 de 

abril de 2017, ao agente público que se negar a fornecer 

de imediato a certidão, bem como retardar 

deliberadamente seu fornecimento ou fornecê-la 

intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 

imprecisa. 

Art. 4º As medidas expressas na presente Lei aplicam-

se aos hospitais, Unidades de Pronto Atendimentos 

(UPA’s), ambulatórios e postos de saúde, mesmo que sua 

administração seja terceirizada. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 

data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 

 

 

LEI PROMULGADA Nº 3220, DE 26 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Determina a obrigatoriedade de o Poder 

Executivo Municipal criar mecanismos de 

aprimoramento da transparência referente à 

adesão do Município ao consórcio público 

para aquisição de vacinas. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado que o Poder Executivo 

Municipal deverá elaborar mecanismos de transparência e 

de controle dos gastos decorrentes da adesão do 

Município ao consórcio público para aquisição de vacinas 

contra a Covid-19, ratificada pela Lei Municipal nº 3197, de 

12 de março de 2021, referentes ao enfrentamento do novo 

Coronavírus. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
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LEI PROMULGADA Nº 3221, DE 26 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Dispõe sobre a proteção das nascentes, 

mananciais e áreas ciliares dos corpos d’água 

no Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de proteção e defesa 

das nascentes, mananciais e áreas ciliares dos corpos 

d’água situados no Município de Araguaína. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se 

mananciais de interesse comum a todos os munícipes as 

águas interiores subterrâneas e as emergentes, fluentes, 

superficiais ou em depósito, na forma de nascentes, cursos 

d’água, lagos e reservatórios naturais ou artificiais, 

existentes no município de Araguaína, tanto de domínio 

público como privado.  

Parágrafo único. Consideram-se áreas de preservação 

permanente as áreas ciliares, vegetadas ou não, dos 

corpos d’água, assim definidas pela legislação federal, tais 

como:  

I - o entorno das nascentes, num raio mínimo de 30 

(trinta) metros;  

II - a faixa marginal, desde o seu nível mais alto, dos 

rios e demais cursos d’água, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água com menos 

de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que 

tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 

III - a faixa ao redor dos lagos, lagoas e reservatórios 

d’água naturais ou artificiais, a partir do nível máximo 

normal, de: 

a) 30 (trinta) metros, para os situados em áreas 

urbanas; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os situados em área rural 

quando utilizados para abastecimento público;  

c) 30 (trinta) metros, para os lagos e lagoas;  

d) 15 (quinze) metros, no mínimo, para os reservatórios 

artificiais quando não utilizados em abastecimento público.  

CAPÍTULO II 

DO CADASTRAMENTO E REGISTRO 

Art. 3º Todas as nascentes, cursos d’água, lagos e 

reservatórios d’água existentes no território do Município 

de Araguaína, em propriedades públicas ou privadas, 

serão cadastrados para fins de proteção e conservação 

dos recursos hídricos, com vistas à garantia de 

abastecimento da população e à preservação ambiental.  

Art. 4º O Executivo Municipal formulará normas e 

estabelecerá os padrões para cadastramento, preservação 

e recuperação das nascentes e mananciais e de suas 

áreas ciliares. 

§ 1º O cadastramento, de que trata o caput deste artigo, 

será realizado em áreas da circunscrição do Município, 

tanto em espaços pertencentes ao Poder Público 

Municipal, como nas propriedades particulares, mediante 

comunicação realizada pelo titular do domínio ou da posse, 

no caso do curso d’água ter início, estabelecer divisas ou 

atravessar a propriedade.  

§ 2º O titular do domínio ou da posse da área terá prazo 

de 12 (doze) meses, da promulgação da presente Lei, para 

comunicar ao Município a existência de nascentes, cursos 

d’água, lagos ou reservatórios naturais ou artificiais em sua 

propriedade. 

§ 3º O levantamento dos mananciais existentes no 

território municipal será realizado através de 

geoprocessamento ou tecnologias apropriadas para 

facilitar a identificação dos locais em que se encontram.  

§ 4º O Poder Público Municipal deverá criar 

mecanismos de informações, de forma a incentivar e 

facilitar aos proprietários particulares a comunicação da 

existência de nascentes ou de cursos d’água para efeitos 

de catalogação e registro.  
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CAPÍTULO III 

DA PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAIS 

Art. 5º A preservação dos corpos d’água a que se refere 

esta Lei implica: 

I - o mapeamento e catalogação das nascentes;  

II - o monitoramento e preservação dos mananciais no 

tocante às nascentes, cursos e estoques d’água;  

III - a proteção do ecossistema para manutenção do 

regime hidrológico;  

IV - a melhoria das condições para recuperação e 

proteção da fauna e da flora existentes nas áreas de 

conservação e de recuperação das margens, como 

florestas e demais formas de vegetação natural existentes 

nas nascentes, cursos d’água, lagos e reservatórios 

naturais ou artificiais;  

V - o estímulo da melhoria da qualidade ambiental das 

áreas circunvizinhas aos mananciais;  

VI - a compatibilização das ações de preservação dos 

mananciais de abastecimento e da proteção ao meio 

ambiente com o uso e ocupação do solo para atendimento 

ao desenvolvimento socioeconômico do Município;  

VII - a promoção de gestão participativa, integrando 

setores da sociedade civil organizada com as diversas 

instâncias governamentais;  

VIII - a criação de parques florestais, hortos e áreas de 

lazer no entorno das áreas de mananciais;  

Parágrafo único. As águas dos mananciais protegidos 

por esta Lei são prioritárias para o abastecimento público, 

em detrimento de qualquer outro interesse.  

Art. 6º O Poder Público Municipal estimulará o 

reflorestamento com espécies nativas, objetivando a 

proteção das áreas onde estão localizadas as nascentes.  

Parágrafo único. O Poder Público Municipal deverá 

elaborar e implementar o Programa Municipal de 

Recuperação de Áreas Ciliares, tanto na zona rural como 

na zona urbana, com o objetivo de mapear, diagnosticar e 

propor diretrizes, cronograma e ações de recuperação das 

áreas ciliares das nascentes, cursos d’água e reservatórios 

naturais ou artificiais.  

Art. 7º As propriedades que tiverem em sua área 

quaisquer dos tipos de corpos d’água citados nesta Lei, 

deverão:  

I - manter vegetação nativa nas áreas ciliares, conforme 

art. 2º desta Lei;  

II - providenciar a recuperação da vegetação quando 

não houver a original, com espécies nativas, seguindo 

projeto elaborado por técnico legalmente habilitado, com 

aprovação prévia da Prefeitura Municipal.  

CAPÍTULO IV 

DAS PROIBIÇÕES, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 

Art. 8º Fica expressamente proibida a construção de 

qualquer tipo de edificação nas áreas ciliares das 

nascentes, rios, cursos d’água, lagos ou reservatórios 

naturais ou artificiais em todo o território do Município de 

Araguaína, caracterizadas no art. 2º desta Lei, exceto nos 

casos expressamente previstos em lei e regulamentos.  

Art. 9º Ficam expressamente proibidas as seguintes 

práticas nas áreas das nascentes, sem prejuízo das 

vedações estabelecidas pela legislação federal e estadual:  

I - realizar ações de desmatamento, degradação 

ambiental ou de uso de herbicidas ou produtos químicos 

nas áreas de mananciais;  

II - construir aterro, fazer obstrução do fluxo d’agua ou 

lançar esgoto nas efluentes sem o prévio tratamento;  

III - realizar poda ou queima da vegetação existente; e 

IV - adoção da prática de pisoteio animal junto ao veio 

d’água.  

Parágrafo único. Excepcionalmente será permitida a 

realização de terraplenagem, aterros e obras de 

construção civil, quando tecnicamente for possível à 

adoção de medidas de proteção aos ecossistemas e/ou 

compensação ambiental, previamente aprovadas pelos 

órgãos competentes;  

Art. 10. A Secretaria Municipal responsável deverá ser 

ouvida obrigatoriamente em todos os processos de análise 

e licenciamento de empreendimentos públicos ou 

particulares, no âmbito municipal, que possam interferir 

nas áreas de preservação definidas no art. 2º desta Lei.  
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Art. 11. Deverão ser adotadas no Município medidas 

destinadas à redução dos efeitos da carga poluidora 

difusa, transportada pelas águas pluviais afluentes dos 

corpos receptores, compreendendo:  

I - detecção de ligações clandestinas de esgoto 

domiciliar e efluentes industriais na rede coletora de águas 

pluviais;  

II - adoção de técnicas e rotinas de limpeza e 

manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais;  

III - adoção de medidas de controle e de redução de 

processos erosivos, por empreendedores privados e 

públicos, nas obras que exijam movimentação de terra, de 

acordo com projeto técnico aprovado;  

IV - utilização de práticas de manejo agrícola adequado. 

Art. 12. O Poder Público Municipal disponibilizará 

orientações aos proprietários ou usuários das áreas de 

nascentes sobre a preservação e conservação por meio de 

reflorestamento, com a indicação da vegetação adequada 

ao local.  

§ 1º Inclui-se entre as orientações dispostas no caput 

deste artigo a adoção de medidas, na hipótese de limpeza, 

adubagem, semeação, pulverização e colheita nas áreas 

adjacentes às nascentes. 

§ 2º O Poder Público Municipal promoverá ampla 

divulgação junto à comunidade da importância da 

preservação dos mananciais segundo levantamentos e 

pesquisas cientificas realizadas. 

Art. 13. A Prefeitura Municipal, depois de catalogadas 

as nascentes, notificará administrativamente o proprietário, 

possuidor ou usuário da faixa de segurança da nascente 

fixada pela legislação em vigor. 

§ 1º Igualmente será notificado o proprietário, possuidor 

ou usuário, quando da constatação da necessidade de 

reflorestar, semear ou adotar qualquer medida necessária 

à proteção e conservação da nascente e restauração da 

vegetação típica do local, indispensável a este fim.  

§ 2º Descumprida a notificação e/ou caracterizados 

indícios de ocorrência de infração ambiental, nos termos 

da legislação federal e estadual, o Município comunicará 

tal fato aos órgãos estaduais e federais competentes para 

as providências pertinentes.  

Art. 14. Será considerada infração, para os fins desta 

Lei, toda ação e omissão que importem na inobservância 

dos preceitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 4º desta 

Lei, sujeitando-se o infrator à pena de multa no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). 

Parágrafo único. Se o infrator espontaneamente 

promover a comunicação de que trata o § 2º, do art. 4º, 

desta Lei, fora do prazo nele estipulado, e antes da 

constatação oficial, a multa a ser aplicada será de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais). 

Art. 15. No exercício da ação fiscalizadora, fica 

assegurado aos agentes administrativos credenciados, 

nos termos da Lei, o acesso irrestrito em estabelecimentos 

públicos ou privados.  

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 16. A Secretaria Municipal responsável promoverá 

a adequação de sua estrutura organizacional para dar 

cumprimento ao disposto nesta Lei, especialmente quanto 

ao planejamento e gestão da informação e fiscalização.  

Art. 17. O Município de Araguaína poderá firmar 

Convênio de Cooperação Técnica com os órgãos de meio 

ambiente federais, estaduais e de municípios limítrofes, 

instituições de ensino, entidades de classe e da sociedade 

civil, e outras organizações similares que tenham por 

finalidade atuar na área de proteção ambiental, visando à 

observância dos dispositivos desta Lei.  

Art. 18. São instrumentos para o planejamento e gestão 

dos mananciais do Município de Araguaína: 

I - o Programa Municipal de Recuperação de Áreas 

Ciliares da Zona Rural e Urbana;  

II - as diretrizes e parâmetros de planejamento e gestão 

da Bacia Hidrográfica do Rio Lontra;  

III - as normas para a implantação de infraestrutura de 

saneamento ambiental;  

IV - as leis municipais de parcelamento, uso e ocupação 

do solo;  

V - a imposição de penalidades por infrações às 

disposições desta Lei;  
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VI - os instrumentos de política urbana de que trata a 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e 

estabelece diretrizes gerais da política urbana municipal;  

VII - a base cartográfica em formato digital;  

VIII - a representação cartográfica dos sistemas de 

infraestrutura implantados e projetados;  

IX - o cadastro de usuários dos recursos hídricos;  

X - o cadastro e mapeamento das licenças, 

autorizações, outorgas e autuações expedidos pelos 

órgãos competentes;  

XI - o cadastro fundiário das propriedades rurais;  

XII - os indicadores de saúde associados às condições 

do ambiente;  

XIII - as informações das rotas de transporte das cargas 

tóxicas e perigosas.  

Art. 19. A Secretaria Municipal competente fica 

responsável pela coleta, armazenamento e tabulação dos 

dados disponíveis sobre monitoramento da qualidade dos 

mananciais, em especial: 

 I - do monitoramento qualitativo e quantitativo do Rio 

Lontra e seus afluentes;  

II - do monitoramento das fontes de poluição;  

III - do monitoramento das cargas difusas de poluição;  

IV - do monitoramento das características e da 

evolução do uso e ocupação do solo;  

V - do monitoramento das áreas contaminadas por 

substâncias tóxicas e perigosas;  

VI - do monitoramento do processo de assoreamento 

dos reservatórios públicos e leitos dos rios. 

Parágrafo único. As leis municipais de planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano observarão as diretrizes e normas ambientais e 

urbanísticas referentes à preservação, conservação e 

recuperação dos mananciais definidas nesta Lei. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. O Poder Público Municipal poderá estabelecer 

parcerias com outros órgãos públicos, bem como com a 

sociedade civil organizada para cumprimento do 

estabelecido na presente Lei.  

Art. 21. As despesas com a execução da presente Lei 

correrão por conta de verba orçamentária própria.  

Art. 22. As determinações estabelecidas por esta Lei 

estão em consonância com a Lei Federal nº 9.605/98, 

Decreto nº 5.514/2008, Leis Municipais nº 1.659, nº 1.871, 

nº 2.874, nº 3.165, nº 2.959, nº 2.891 e Decreto Municipal 

nº 66/2018. 

 Art. 23. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após 

a data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3232, DE 24 DE AGOSTO 

DE 2021. 

 

Dispõe sobre o reconhecimento da educação 

básica, em formato presencial, como serviço 

e atividade essencial no Município de 

Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinada a inclusão da educação básica 

das redes pública municipal e privada de ensino do 

Município de Araguaína, em formato presencial, na relação 

de serviços e atividades essenciais, inclusive durante 

enfrentamento da pandemia e de calamidade pública.  
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Art. 2º Fica vedada a suspensão das atividades 

educacionais em formato presencial, em consonância com 

o artigo 1º desta Lei, salvo em situações excepcionais 

cujas restrições estejam fundamentadas em critérios 

técnicos e científicos devidamente comprovados. 

Art. 3º As escolas devem garantir igualdade de 

condições de acesso ao aprendizado. 

Art. 4º As escolas podem adotar estratégias como 

rodízio de turmas e adoção de sistema híbrido, com 

atividades pedagógicas presenciais e não presenciais, 

quando não for possível a plena realização do formato 

presencial. 

Art. 5º Os profissionais e alunos que fazem parte do 

grupo de risco da Covid-19 ou que morem com pessoas 

nessa condição ficam liberados das atividades presenciais.  

Parágrafo único. As escolas podem definir formas 

pactuadas de trabalho para os funcionários que fazem 

parte do grupo de risco da Covid-19 ou que morem com 

pessoas desse grupo. 

Art. 6º Os pais ou responsáveis podem 

excepcionalmente optar pelo não comparecimento do 

aluno às aulas presenciais enquanto perdurar a pandemia 

de Covid-19, se o aluno ou membro da família fizer parte 

do grupo de risco, desde que devidamente comprovado. 

Parágrafo único. As escolas devem proporcionar 

atividades não presenciais para o acompanhamento do 

currículo escolar. 

Art. 7º As unidades de ensino deverão disponibilizar 

itens de proteção, como máscaras, álcool em gel 70%, 

água e sabão para higienização das mãos dos funcionários 

e alunos. 

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 24 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 644, DE 24 DE 

AGOSTO DE 2021. 

 

Concede Título de Cidadão Araguainense ao 

senhor Wagner Rodrigues Barros e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, por 

seus componentes APROVOU e o Senhor Presidente 

desta Casa de Leis PROMULGA o seguinte Decreto 

Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Araguainense ao senhor Wagner Rodrigues Barros pelos 

bons e relevantes trabalhos realizados em prol da cidade 

de Araguaína. 

Art. 2º A outorga do Título de Cidadão Araguainense, 

ora concedido, será feita em Sessão Solene a ser marcada 

pela Mesa Diretora desta Casa de Leis. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 24 dias do mês de agosto de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 645, DE 24 DE AGOSTO 

DE 2021. 

 

Concede Título de Cidadão Araguainense ao 

senhor Ronaldo Dimas Nogueira Pereira e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, por 

seus componentes APROVOU e o Senhor Presidente 

desta Casa de Leis PROMULGA o seguinte Decreto 

Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Araguainense ao senhor Ronaldo Dimas Nogueira Pereira 

pelos bons e relevantes trabalhos realizados em prol da 

cidade de Araguaína. 

Art. 2º A outorga do Título de Cidadão Araguainense, 

ora concedido, será feita em Sessão Solene a ser marcada 

pela Mesa Diretora desta Casa de Leis. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 24 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte) 

 

 

 

 

 

 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/

