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        Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e oito dias 

do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, sob a presidência do vereador Gideon da Silva 

Soares, compareceram os seguintes vereadores: 

Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José Rodrigues, Edimar 

Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 

Jarbas Abudd Sobrinho, Luciano Félix Santana Sousa, 

Marcos Antônio Duarte da Silva, Matheus Mariano de 

Sousa, Paula Rodrigues Zerbini, Robert Delmondes 

Barbosa, Terciliano Gomes Araújo, Thiago Costa 

Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa 

Cortez. Todos em número de quinze. Havendo número 

legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 

convida o vereador Jarbas Abudd (Jarbinha Abudd) para 

fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 

Matheus – capítulo – 19. O secretário vereador Alcivan 

José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da 

sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº005/2022 

– Gabinete do vereador Jorge Ferreira Carneiro – 

Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 28 
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de março de 2022. Ordem do Dia: Projetos para Leitura: 

Projeto de Lei Nº043/022 – Institui o Programa na Escola 

junto as escolas municipais do Município de Araguaína 

e dá outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha de 

Souza. Projeto de Lei Nº044/022 – Cria o Programa Via 

de Lazer no Município de Araguaína e dá outras 

providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição. 

Projeto de Lei Nº045/022 – Acrescenta os Artigos 2º - A 

e 2º - B à Lei Municipal Nº2249 de 17 de junho de 2004. 

Autor: Wilson Lucimar Carvalho. Projeto de Lei 

Nº046/022 – Altera o nome do Centro de Convivência do 

Idoso, localizado no Setor Couto Magalhães, na cidade 

de Araguaína e dá outras providências. Autor: Luciano 

Félix Santana Sousa. Projetos para Comissões: Projeto 

de Lei Nº030/022 – Nomeia o Centro de Convenções de 

Araguaína como “Centro de Convenções José Pereira 

Neto” e dá outras providências. Autor: Executivo 

Municipal. Projeto de Lei Complementar Nº002/022 –

Acrescenta parágrafo único ao art. 23 da Lei 

Complementar nº 008, de 07 de outubro de 2013, e dá 

outras providências. Autor: Marcos Antônio Duarte da 

Silva (Marcos Duarte). Projeto de Lei Nº017/022 – 
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Dispõe sobre a utilização de energia solar fotovoltaica 

e/ou energia eólica em todas as escolas e creches 

municipais de Araguaína. Autor: Abraão de Araújo Pinto. 

Os referidos projetos serão encaminhados as comissões 

competentes. O Sr. Presidente informa que por estar 

faltando ainda alguns pareceres nos projetos que estão 

em 1ª votação, será dado continuidade a ordem do dia 

até que os mesmos sejam providenciados. O vereador 

Geraldo Silva solicita ao Sr. Presidente que no momento 

oportuno suspenda a sessão para poderem conversar 

sobre os projetos do Executivo Municipal que estão em 

votação na pauta de hoje. Requerimentos do vereador 

Abraão de Araújo Pinto: Nº619/022 e Nº620/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 

(Soldado Alcivan): Nº489/022 e Nº490/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 

vereador Alcivan registra as presenças do Sr. Valmir e 

do Ex-vereador Aldair da Costa (Gipão). O vereador 

Matheus cumprimenta o seu pai o Ex-vereador Aldair 

(Gipão), o seu irmão Gustavo e o seu Tio o Sr. Ueudes 

e ressalta que ficou muito feliz pois não sabia que os 
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mesmos viriam a esta Casa de Leis. O Sr. Presidente 

faz o registro das referidas presenças e os convida para 

a Tribuna de Honra.  Requerimento do vereador Edimar 

Leandro da Conceição Nº757/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº748/022 e 

Nº755/022. Em discussão. O vereador Geraldo Silva 

ressalta a importância das suas proposituras e destaca 

a de Nº755/022, pois a situação no nosso município 

referente a sepultamentos está caótica, não há mais 

como fazer sepultamentos no Cemitério São Lazaro. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 

Marcos Duarte registra a presença do seu pai o Sr. 

Antônio Modesto. Requerimentos do vereador Gideon 

da Silva Soares: Nº754/022 e Nº782/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Jarbas Abudd Sobrinho 

(Jarbinha Abudd): Nº668/022 e Nº669/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Matheus Mariano de Sousa: 

Nº808/022 e Nº809/022. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
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vereadora Paula Rodrigues Zerbini (Professora Paula 

Zerbini): Nº783/022 e Nº784/022. Em discussão. A 

vereadora Paula Zerbini ressalta que apresenta essas 

proposituras devido à necessidade das mesmas. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 

do vereador Robert Delmondes Barbosa: Nº647/022 e 

Nº648/022. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 

Gomes Araújo: Nº803/022 e Nº804/022. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha: 

Nº818/022 e Nº819/022. Em discussão. O vereador 

Thiago Costa diz que os seus requerimentos são 

pedidos que foram feitos dos moradores do setor Nova 

Araguaína. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 

vereador Terciliano Gomes registra a presença do Sr. 

João Batista JB – Presidente do Conselho de 

Enfermagem.  Requerimentos do vereador Wilson 

Lucimar Carvalho: Nº787/022 e Nº788/022. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimento do vereador Ygor Sousa Cortez 

Nº751/022. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
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Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 

vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº193/022 – A Sra. 

Maria Patricia Campos Leal, Agente de Combate a 

Endemias, pelo trabalho que vem realizando há 08 anos, 

junto à população de Araguaína, na prevenção e 

controle de doenças. Nº194/022 – A Sra. Leticia Luiz 

Gomes, Agente de Combate a Endemias, pelo trabalho 

que vem realizando há 09 anos, junto à população de 

Araguaína, na prevenção e controle de doenças. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 

vereador Alcivan registra a presença da Professora Ana. 

Moção de Aplausos de autoria do vereador Alcivan José 

Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº195/022 – Ao Escritor 

Jackson Brandão, pela sua obra Poesia com Café, um 

livro com mais de 70 poesias. Em discussão. Em 

votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 

de autoria do vereador Jarbas Abudd Sobrinho (Jarbinha 

Abudd) Nº192/022 – A Família do Sr. José Ribamar da 

Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Moções de autoria do vereador Matheus 

Mariano de Sousa: Nº196/022 – De Pesar a Família do 

Sr. Silvio Ferraz de Oliveira. Nº197/022 – De Aplausos a 
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Igreja Cristo de Araguaína pela celebração de seus 22 

anos. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Moções de Aplausos de autoria do 

vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº168/022 – A 

empresa Ferropeças pelos seus 16 anos de 

funcionamento. Nº182/022 – A empresa Concreto pelos 

seus 06 anos de Funcionamento. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 

Luciano Santana, líder do Sr. Prefeito solicita a 

suspensão da sessão para conversarem sobre os 

projetos do Executivo Municipal que estão na pauta de 

hoje, conforme já foi solicitado pelo vereador Geraldo 

Silva. O vereador Terciliano Gomes destaca que no 

momento da suspensão da sessão possa ser feito uma 

reunião com todos os vereadores e o Presidente do 

Conselho de Enfermagem, conforme solicitação feita 

pelo mesmo. O vereador Enoque Neto Rocha de Souza 

chega a sessão e registra sua presença, com isso a 

sessão passa a ter o quórum de dezesseis vereadores. 

Indicação de autoria do vereador Gideon da Silva 

Soares Nº037/022. Indicações de autoria da vereadora 

Paula Rodrigues Zerbini (Professora Paula Zerbini): 
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Nº036/022 e Nº038/022. Indicação de autoria do 

vereador Terciliano Gomes Araújo Nº039/022. As 

Indicações serão encaminhadas a quem de direito. 

Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de 

Souza: Nº700/022 e Nº814/022. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 

suspende a sessão atendendo as solicitações que foram 

feitas. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 

vereador Luciano Santana líder do Sr. Prefeito solicita a 

retirada da pauta dos seguintes projetos: Projeto de Lei 

Complementar Nº006/022 e Projeto de Lei 

Complementar Nº009/022 ambos de autoria do 

Executivo Municipal. O Sr. Presidente retira da pauta os 

referidos projetos a pedido do líder do Sr. Prefeito e 

informa que como encerram a ordem do dia, darão início 

a Sessão Especial, em atendimento ao Requerimento 

Nº274/022 – de autoria do vereador Marcos Antônio 

Duarte da Silva e ao Requerimento N°540/022 – de 

autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 

Alcivan). ASSUNTO: Debater acerca das questões de 

responsabilidade e manutenção das estradas e sobre a 

situação do Setor Lago Sul. Composição da Mesa 
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Diretora – Presenças: Sr. Frederico Prado – Secretário 

Municipal de Infraestrutura, Sr. Paulo Roberto – 

Engenheiro representando a Empresa Lago 

Empreendimentos Loteamento Lago Sul LTDA e o Sr. 

Lucas Carvalho – Presidente do Setor Lago Sul.  O Sr. 

Presidente informa que o Ministério Público recebeu 

convite para participar desta sessão e o mesmo não 

enviou nenhum representante, pois comunicou através 

de ligação telefônica para a Secretaria da Câmara 

Municipal que já havia resolvido o referido problema do 

Setor Lago Sul, através de uma Audiência Pública que 

foi realizada. Com a palavra o vereador Alcivan 

Rodrigues (Soldado Alcivan) cumprimenta a todos os 

presentes e ressalta que quando o grupo responsável 

por esse empreendimento fez o lançamento do mesmo, 

várias promessas foram feitas,  o vereador Alcivan faz a 

apresentação de um vídeo do ano de 2011 produzido 

pela empresa responsável pelo loteamento, de como 

seria o empreendimento Lago Sul e que já se passaram 

mais de dez anos e todos puderam ver que o vídeo 

apresentado é muito bonito, contudo não cumpriram 

nem metade do que foi apresentado e vale salientar que 
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o prazo dado pela Lei nº6766/79 prevê um prazo de 

quatro anos para a entrega das obras de um loteamento. 

Em seguida faz a apresentação de outro vídeo do dia 26 

de março deste ano, foram feitas as filmagens por volta 

das 15h00min da atual situação do Setor Lago, e pelas 

imagens do vídeo todos podem ver a diferença do que 

foi prometido e de como realmente está a situação do 

setor Lago Sul, sem infraestrutura, há ruas que nem 

mesmo a pavimentação asfáltica existe mais, ou seja, o 

loteamento está muito longe do que foi prometido. 

Destaca que espera que hoje possam chegar num 

consenso, pois a Prefeitura diz que não é de sua 

responsabilidade e vale ressaltar que no ano de 2019 a 

Prefeitura notificou o Loteamento Lago Sul por essas 

irregularidades, inclusive solicitando a suspensão das 

vendas dos lotes e pelo visto não foi cumprido e a 

Empresa responsável pelo empreendimento diz que o 

mesmo já foi passado ao Poder Público, ou seja, de 

quem é realmente a responsabilidade? Espera que com 

essa sessão possam sanar as dúvidas, esclarecer os 

fatos e chegarem a um consenso para que os moradores 

continuem pagando um preço alto sem terem o retorno 
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que lhes foi prometido. O Sr. Presidente informa que 

essa discussão foi proposta para que consigam resolver 

esse problema, pois os moradores estão enfrentando 

inúmeras situações de dificuldades, sendo que, os 

moradores estão cumprindo com seus deveres e informa 

que irá cumprir com o Regimento Interno com relação 

aos prazos do uso da palavra. Com a palavra o vereador 

Marcos Duarte agradece ao Sr. Presidente por estar 

atendendo a sua solicitação e cumprimenta a todos os 

presentes, diz que há tempo vem acompanhando os 

problemas do setor Lago Sul e viu vídeos de moradores 

onde colocam a culpa nos vereadores, teve morador que 

xingou vereadores com nomes “baixos” sendo que os 

vereadores não são os responsáveis pelo 

empreendimento e também não há como obrigar o 

Executivo Municipal a receber o loteamento, ou seja,  é 

preciso que os moradores saibam que a 

responsabilidade é da Empresa que vendeu os lotes do 

empreendimento e da Prefeitura Municipal que receberá 

o mesmo. Em seguida o vereador Marcos Duarte faz os 

seguintes questionamentos: o empreendimento foi ou 

não foi passado a Prefeitura Municipal, quantos lotes a 
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Prefeitura recebeu para a garantia desse 

empreendimento, quantos TAC (Termo de Ajuste de 

Conduta) foram feitos e quantos foram cumpridos e 

ressalta que lamenta muito a ausência de um 

representante do Ministério Público, uma vez que, esses 

TAC foram feitos pelo mesmo. Ressalta que acaba de 

receber uma matéria que foi publicada, onde deixa bem 

claro que a Prefeitura suspendeu a venda de lotes do 

Setor Lago Sul no ano de 2019, contudo ele vereador 

Marcos Duarte comprou dois lotes da imobiliária no ano 

de 2020, ou seja, como estão fazendo isso, a Empresa 

responsável está cometendo crime com a venda desses 

lotes? O vereador Alcivan Rodrigues pede a Presidência 

da Câmara, que solicite ao Jurídico da Casa, que faça 

um estudo sobre uma possível ação de indenizatória aos 

moradores do Setor Lago Sul, por propaganda 

enganosa. Com a palavra o Sr. Carlos Zaratim morador 

do Setor Lago Sul, cumprimenta a todos os presentes e 

ressalta que no vídeo que foi apresentado sobre o 

empreendimento Lago Sul, em nenhum momento o 

vídeo diz ou deixa exposto que são imagens meramente 

ilustrativa, ou seja, as imagens que foram mostradas são 
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de situações que até hoje não foram cumpridas, são 

imagens que não condiz com a realidade que vivem 

hoje. Destaca que na imagem mostra um atracador de 

barco que nunca foi feito, uma ponte que foi construída 

provisoriamente e muito mal construída, pois já houve 

vários acidentes, acidentes estes que já tiveram vítimas 

fatais e que a Prefeitura sequer teve a iniciativa de 

colocar uma iluminação nessa ponte improvisada, 

mesmo sabendo que já tiveram vítimas fatais de 

acidentes nessa ponte. Ressalta que a sua fala hoje é 

mais de indignação pela situação que estão 

enfrentando, onde ele e moradores do setor Lago Sul já 

tiveram que tampar buracos para que conseguissem 

andar pelas ruas que estão intransitáveis, destaca que 

compraram lotes onde a promessa foi de um condomínio 

fechado, com vários benefícios e hoje estão morando 

praticamente numa “favela” e vale ressaltar que os lotes 

já estão desvalorizados devido à situação que se 

encontra o setor. Com a palavra o Sr. Lucas Carvalho – 

Presidente da Associação dos moradores do setor Lago 

Sul, cumprimenta a todos os presentes e pede 

desculpas ao vereador Marcos Duarte pelos vídeos de 
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alguns moradores, onde foi usado palavra de baixo 

calão, pois isso não condiz com o comportamento da 

maioria dos moradores. Ressalta que estão presentes 

hoje para buscarem que seus direitos sejam respeitados 

e cumpridos, pois os moradores que compraram os lotes 

depositaram seus sonhos, conduto estão vendo seus 

sonhos serem findados e esses sonhos estão sendo 

transformados em pesadelos, por isso estão pedindo 

ajuda dessa Casa de Leis para que possam ter seus 

sonhos resgatados e vale salientar que os moradores 

cumprem com seus direitos, pagando todos os impostos 

e taxas que são cobrados e que gostaria de informar que 

a Prefeitura colocou lâmpadas apenas de um lado da 

ponte. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes fala 

sobre o cumprimento da Lei que trata dos loteamentos 

com relação a infraestrutura e que essa Lei é do ano de 

2019 de sua autoria, ou seja, essa Lei foi feita pensando 

em situações como essas que os moradores do setor 

Lago Sul estão enfrentando e ressalta que essa Lei 

ainda precisa ser modernizada, para que seja incluído a 

situação da iluminação pública, diz que fica muito 

indignado com situações que vem acontecendo, pois é 
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preciso que o Poder Executivo adote critérios mais 

rigorosos e hoje querem a  solução dessa situação que 

os moradores do Lago Sul estão enfrentando, pois estão 

vendo que está tendo omissão de ambas as partes e o 

que não podem continuar aceitando é que os moradores 

continuem sofrendo. Com a palavra o vereador Robert 

Delmondes recita uma passagem de uma música que 

fala sobre sonhos e lagrimas, e deixa a seguinte 

pergunta: quantas lagrimas estão entaladas na garganta 

dos moradores diante dos sofrimentos que estão 

enfrentando ao longo de tantos anos? Sugere a esses 

moradores que acione a justiça pois os mesmos foram 

vítimas de estelionato e coloca-se a disposição para 

ajudar no que for preciso. Com a palavra o Engenheiro 

Sr. Paulo Roberto, cumprimenta a todos os presentes e 

ressalta que trabalha para a Empresa do 

Empreendimento Lago Sul e diz que em 30/04/2013 foi 

entregue a Empresa Energiza a iluminação pública do 

empreendimento e a ponte foi entregue em 22/08/2012 

a essa empresa, com isso a iluminação da ponte passou 

a ser de responsabilidade da mesma. Ressalta que 

houve um desentendimento da administração do 
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Empreendimento e do Poder Público por alguns pontos 

de divergência e destaca que na próxima semana 

estarão dando início às obras de pavimentação asfáltica 

do setor e será assinado o TAC para a realização dessas 

obras e que as mesmas serão entregues até o final do 

ano, mas que será feito um serviço de imediato de tapa 

buracos. Com a palavra o Sr. Frederico Prado – 

Secretário Municipal de Infraestrutura diz que é preciso 

que fique bem claro que não havendo um Decreto 

Municipal sobre o recebimento de um empreendimento, 

isso deixa bem claro que a Prefeitura Municipal não 

recebeu o referido empreendimento. Com relação aos 

lotes calção isso é previsto em Lei nº6766 e faz a leitura 

da referida Lei no que tange a questão da regularização 

e legalização de um empreendimento e diz que o Poder 

Público Municipal não foi omisso, pois atuou dentro da 

Lei e que tiveram várias tratativas com a Empresa e que 

os serviços de iluminação da ponte já foram concluídos. 

Com relação a questão da suspensão da cobrança do 

IPTU, não podem suspender a cobrança, pois podem  

incorrer na renúncia de receita e o município pode 

responder juridicamente. O vereador Alcivan Rodrigues 
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assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra 

o vereador Geraldo Silva fala que observou atentamente 

as falas e que é preciso que resolvam de uma vez por 

todas essa situação do Lago Sul, ou seja, saber quem 

realmente é o responsável para que não saiam dessa 

sessão sem uma solução de fato. Com a palavra o 

vereador Jarbas Abudd (Jarbinha Abudd) diz que esteve 

no setor Lago Sul, pois está desenvolvendo um projeto 

“Sentindo na pele” e esteve também quando foi feito 

lançamento desse empreendimento, mas que gostaria 

de solicitar ao representante dos moradores do referido 

setor e ao representante do Executivo Municipal, que 

retirem as placas que foram colocadas, para que 

possam futuramente colocar uma placa comunicando a 

resolução dos problemas e que de imediato é necessário 

que se faça uma operação tapa buracos. Com a palavra 

a vereadora Paula Zerbini (Professora Paula) que 

parabeniza os autores das proposituras que solicitaram 

essa discussão e ressalta que a infraestrutura do setor 

Lago Sul realmente está precária e que o problema dos 

alunos que ficam na chuva esperando o transporte é 

algo que precisa de providências urgente, ressaltando 
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que o responsável assumir sua responsabilidade por 

essas questões do setor Lago Sul e questiona porque 

continuam ainda vendendo lotes com tantas 

irregularidades? O vereador Edimar Leandro diz que 

essa é uma sessão de “enrolação” e ressalta que vê sim 

a responsabilidade por parte da Prefeitura, e porque a 

mesma não resolve as questões que são de sua 

competência e sugere para que o Ministério Público seja 

acionado. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz 

que discorda que essa sessão seja de “enrolação”, pois 

a muitas questões que estão sendo esclarecidas, como 

por exemplo a questão da ponte da energia e da agua. 

O vereador Edimar Leandro pergunta ao Sr. Secretário 

de Infraestrutura se o referido loteamento já está todo 

com lâmpadas de LED? O Sr. Secretário Frederico diz 

que realmente o município recebeu a Ponte Anjo Gabriel 

e também o abastecimento de agua e que 

provavelmente o setor não esteja totalmente com 

lâmpadas de LED, até mesmo porque estão realizando 

essa troca em toda a cidade e que é um serviço 

demorado. O vereador Jarbas Abudd solicita questão de 

ordem e pede a prorrogação da sessão por mais uma 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 
 

 
 

 
 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

 

hora. Em votação a prorrogação da sessão. Sendo 

aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. 

Jordanio, morador do setor Lago Sul diz que gostariam 

de pedir perdão ao vereador Marcos Duarte e a todos os 

vereadores, pois foi ele que chamou os vereadores de 

“cachorros”, ele diz que fez o vídeo e usou alguns tipos 

de palavras inapropriadas por estar indignado devido à 

situação que estão enfrentando e deixa uma pergunta 

ao Sr. Secretário Municipal, para onde estão indo os 

impostos que os moradores pagam, e porque até hoje o 

asfalto do setor não teve manutenção e que o atual 

Prefeito esteve presente no setor e garantiu que os 

problemas seriam resolvidos. Com a palavra o Sr. Lucas 

Carvalho pergunta ao Sr. Secretário Frederico, se o 

Executivo Municipal já tem os lotes calção em mãos para 

garantir os serviços e manutenção de infraestrutura do 

setor, por que então a Prefeitura não faz esses serviços. 

Pergunta ao Sr. Paulo Roberto sobre o TAC que será 

cumprido, o que consta nesse TAC? Quais serão os 

serviços que serão contemplados com esse TAC?O  Sr. 

Presidente em exercício vereador Alcivan Rodrigues faz 

uma solicitação ao Sr. Secretário Frederico para que 
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seja feito uma força tarefa de limpeza no setor Lago Sul. 

Com a palavra o vereador Marcos Duarte diz que 

gostaria de cumprimentar o Sr. Jordanio por estar 

reconhecendo seu erro e por pedir desculpas e pergunta 

ao Sr. Secretário de Infraestrutura, se a Prefeitura 

recebeu ou não esse loteamento. O Sr. Secretário 

Frederico responde que, o que caracteriza a entrega é 

um Decreto e não houve Decreto. O vereador Marcos 

Duarte ressalta que diante dessa resposta ficou bem 

claro que não houve entrega, e a Prefeitura não recebeu 

nada, com isso estão podendo ver que a Empresa 

responsável pelo loteamento está cometendo crime, 

pois continua vendendo lotes e questiona o que consta 

de fato nesse TAC. O Sr. Secretário diz que serão feitas 

obras de infraestrutura onde não há e limpeza na 

localidade onde será construído o shopping. O Sr. Paulo 

Roberto diz que as obras que consta no TAC, 

começarão nas próximas semanas, e que as obras 

paliativas como tapa buracos já serão feitas de imediato 

após a assinatura do TAC e quando terminar o período 

chuvoso as demais serão realizadas. O vereador Marcos 

Duarte solicita ao Sr. Frederico que a Prefeitura não 
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autorize nenhuma obra da terceira etapa do 

empreendimento, antes da conclusão, finalização e 

obras de melhorias das etapas anteriores e que a 

Prefeitura recebeu 800 (oitocentos) lotes de calção. O 

Sr. Carlos Zaratim faz a leitura da Ata da reunião do 

Ministério Público, onde foi assinado um TAC no ano de 

2011 e foi dado um prazo de sessenta dias para alguma 

manifestação do Município e da Empresa responsável 

pelo empreendimento e que até hoje esse TAC não foi 

cumprido. Com a palavra o Sr. Lucas Carvalho agradece 

a todos por essa oportunidade e espera que após essa 

reunião possam conseguir resolver a situação que estão 

enfrentando no setor Lago Sul. O Sr. Paulo Roberto 

reforça que as obras serão feitas e que o TAC será 

cumprido. O Sr. Presidente fala ao Sr. Secretário 

Frederico que recebeu um questionamento de um 

morador do setor Lago Sul, perguntando se os 

moradores podem deixar de pagar as parcelas. O Sr. 

Secretário Frederico fala ao Sr. Presidente que foi 

publicado no Diário Oficial do Município do dia 

18/02/2019 todas as informações referentes a esse 

questionamento, agradece pelo convite que recebeu 
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para vir participar dessa sessão, pois momento assim 

são muito importantes para esclarecer quanto as ações 

e trabalhos do Poder Público. O Sr. Presidente em 

exercício faz a leitura do Oficio Nº007/2022                                                                

– Vereador Alcivan José Rodrigues – Assunto: 

Solicitação de Nomeação de Membro para a Comissão 

de Finanças e Orçamento.  O Sr. Presidente agradece a 

todos os presentes e ressalta que foi uma sessão onde 

vários pontos e dúvidas foram esclarecidas. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício vereador 

Alcivan Rodrigues 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.  

 


