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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS – TO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
COLINAS DO TOCANTINS, DO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO DE
2020.
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Colinas do Tocantins,
aos Dezessete dias do mês de Agosto de Dois mil e Vinte, o Senhor
Presidente Junior Pacheco ao constatar número regimental de presentes
declarou aberta a presente Sessão e após ser feita a leitura bíblica, foi lida a
Ata da Sessão Ordinária anterior, foi colocada em discussão. O Vereador
Antônio Pedrosa, pediu que constasse o motivo de sua ausência na sessão
anterior, pois a sessão iria acontecer no dia e horário regimental, mas foi
remarcada e o mesmo não foi comunicado sobre a mudança de dia e hora
da sessão e votação e aprovada por unanimidade dos presentes. O
Vereador Esdras Ramos, pediu para retificar na ata da sessão
extraordinária do dia 26 de junho, onde a emenda modificativa foi de sua
autoria e os votos favoráveis foram do mesmo, vereadores Marceli
Rodrigues e Vereadora Raimunda Almeida, e os demais vereadores foram
contrários a emenda modificativa. A Vereadora Raimunda Almeida,
pediu para constar sua justificativa em relação sua ausência na sessão do
dia 03 de agosto, devido à transmissão da sessão online não estava dando
certa para a mesma. . INICIANDO O PEQUENO EXPEDIENTE.
MEDIDA PROVISORIA 01/2020: ‘‘Aplica o disposto na emenda
constitucional 12 de novembro de 2019, a legislação municipal que rege
regimento próprio de previdência social do município de Colinas do
Tocantins. ’’ PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 32/2020: Autoria do
Executivo, ‘‘Altera a Lei Municipal nº 1.702 de 23 de dezembro de 2019 e
da outras providências. ’’ PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 33/2020:
Autoria do Executivo, ‘‘Dispõe sobre a abertura de credito especial no
valor de R$ 296.425,80(duzentos e noventa e seis mil quatrocentos e vinte
cinco reais e oitenta centavos) no orçamento vigente e da outras
providências. ’’ GRANDE EXPEDIENTE. ORDEM DO DIA.
MEDIDA PROVISORIA 01/2020: Foi colocado em 2ª discursão e
votação, aprovado por unanimidade dos presentes, com voto contrário da
vereadora Raimunda Almeida. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
32/2020: Foi colocado em 2ª discursão e votação, aprovado por
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unanimidade dos presentes, com voto contrário da vereadora Raimunda
Almeida. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 33/2020: Foi colocado
em 2ª discursão e votação, aprovado por unanimidade dos presentes.
EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fez uso da palavra o Vereador Romerito
Guimarães, fez uma cobrança para os nobres pares da base do prefeito, a
respeito de doação de área do município para pagamento de divida do
próprio município, e sobre essa situação, questionou a respeito de uma
doação de um pedaço de área próximo onde era a antiga churrascaria
caiçara, onde o proprietário da área doaria para fazer o trevo de entrada
para a cidade de Colinas do Tocantins, e percebeu que não houve doação
alguma do proprietário, e o trevo continua o mesmo de antes, sem alteração
nenhuma. Pediu então esclarecimentos sobre essa situação. Fez uso da
palavra o Vereador Augusto Agra, sobre o questionamento do vereador
Romerito, disse que na questão da área, os mesmos são legisladores e
conhecedores de uma lei que foi sancionada, que o preito obrigatoriamente
mandou para o cartório e houve mudanças na matricula do antigo
proprietário da área incorporada ao município de Colinas – TO. Falou que
podem e devem cobrar como legisladores e fiscalizadores, e que a
execução do serviço cabe ao município, o prefeito faz no determinado
momento que ele achar necessário, esperando recursos para a execução de
obras. Disse que se caso o prefeito estivesse fazendo esse tipo de situação,
o mesmo responderia por improbidade administrativa, caso de cassação de
mandato, e que cabe aos mesmos cobrarem a obra da entrada da cidade.
Falou que ira procurar mais informações a respeito da situação. Fez uso da
palavra o Vereador Washington Aires, falou sobre o maior programa de
pavimentação e urbanização da história do município, que vem tomando
corpo e se tornando realidade, projeto esse iniciado em 2017 e que foi
abraçado por parte técnica da administração liberados pelo prefeito
municipal e acreditado por parte de lideres políticos da cidade. Falou que é
importante fazer esse relato histórico para entendermos e compreendermos
o que hoje se presencia o maior programa de pavimentação e urbanização
da historia da cidade de Colinas do Tocantins. Fez uso da palavra o
Vereador Esdras Ramos, falou sobre seu posicionamento a respeito das
situações arbitrarias que tem sido tomada pelo município. Disse sobre a
CÂMARA MUNICIPAL. DE COLINAS DO TOCANTINS
Av. Tenente Siqueira Campos nº 890 Telefax (063) 3476 4712
presidencia@camara.colinas.to.gov.br CEP: 77760-000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS – TO
situação do Covid-19 no município e em outros países. Falou que não ira
parabenizar o prefeito pelas obras de pavimentações asfálticas, pois ficou
decepcionado com a qualidade da obra. Fez uso da palavra o Vereador
Antônio Pedrosa, falou da questão da pavimentação asfáltica na cidade.
Disse que as obras estão alegrando os moradores da cidade e que devem
sim parabenizar o prefeito pelas obras realizadas. Fez uso da palavra o
Vereador Marcão, relatou sobre as obras de pavimentação asfáltica, obras
essas que estão sendo concluídas no município. Fez uso da palavra o
Vereador Canhoto da Patrol, falou sobre sua opinião a respeito do asfalto
na cidade. Disse também que a população esta satisfeita e recebendo com
muita alegria a pavimentação asfálticas nas ruas de suas moradas, e que
estão sendo asfaltos de boa qualidade. É não havendo nada mais a tratar o
Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, antes, convocando
os vereadores para Sessão Ordinária em Dia e Hora regimental. Esta Ata
foi lavrada de acordo com o artigo 126 do Regimento Interno desta Casa de
Leis. Para fins de direito a quem possa interessar está ata foi lavrada pela
servidora desta Casa Erika de Sousa Braga e assinada por todos os
Vereadores presentes.
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