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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte dias do mês de Junho 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 Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida a vereadora 
Maria Jose ( Zezé Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
em Salmo 133. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
nº143/2017/COORDARN – Ministério Público do Estado do Tocantins – Assunto: 
resposta ao Oficio Nº467/2017 da Câmara Municipal de Araguaína. Ofício 
nº137/SEDEMA/2017 – Referência: Requerimento Nº624 de autoria do vereador 
Terciliano Gomes – Indicar quatro vereadores, titulares e suplentes e quatro 
membros, titulares e suplentes do Conselho de Representantes Comerciais de 
Araguaína para compor o Grupo de Trabalho. Oficio 01/2017 CSRLORI – Estado do 
Tocantins – Câmara Municipal de Palmas – Assunto: Convite para participar da 
Oficina Interlegis de Atualização de Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. 
Oficio Nº290/017 – Prefeitura Municipal de Araguaína – Secretaria da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação – Assunto: Resposta ao Requerimento Nº389 de 
autoria do vereador Geraldo Silva. Oficio Nº265/017 Prefeitura Municipal de 
Araguaína – FUNAMC –Assunto: Solicitação de Representante para Comissão 
Integrada. Oficio Nº955/017 GAB/SMS – Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal 
da Saúde – Assunto: Resposta ao Requerimento nº386/2017 do vereador Geraldo 
Francisco da Silva. Ordem Do Dia: Nesta manhã foi protocolado na Casa a seguinte 
mensagem: Mensagem de Encaminhamento 014 de 19 de Junho de 2017 – 
Assunto: Solicitar a Concessão da solenidade de posse do excelentíssimo Senhor 
Vice-Prefeito Fraudneis Fiomare Rosa em conformidade com o Regimento Interno e 
Artigo 67 da Lei Orgânica, em razão da impossibilidade do Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas de exercer o cargo durante o período do dia 20 de Junho a 28 de Junho do 
corrente ano.   Em seguida o Sr. Presidente convida os vereadores Edimar e 
Geraldo Silva para adentrarem com o Vice-Prefeito – Sr. Fraudneis Fiomare Rosa e  
convida para a Tribuna de Honra: a Sra. Itânia esposa do Vice-Prefeito, a sua filha  
Tanikeli,  o Sr.Joaquim Neto – Secretario Municipal de Administração e a Sra. 
Rejane – Superintendente. O Sr. Presidente faz a leitura do Termo de Posse e em 
seguida convida o Sr. Vice-Prefeito Fraudneis Fiomare Rosa para  fazer o Juramento 
de Posse e assinar o Termo de Posse, sendo o mesmo também assinado pelo Sr. 
Presidente Casa vereador Marcus Marcelo que declara empossado no cargo de 
Prefeito Municipal o Sr. Fraudneis Fiomare Rosa. Com a palavra o Sr. Prefeito 
empossado Fraudneis Fiomare Rosa, que agradece a sua família pela presença e 
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diz ser um honra tomar posse neste cargo de Prefeito na administração do Prefeito 
Ronaldo Dimas e que está a disposição para ajudar no que for preciso. Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Júnior, que cumprimenta os Bombeiros Civis e a 
todos que acompanham o Prefeito empossado Fraudneis Fiomare, diz que é uma 
honra poder falar do Sr. Fraudneis que sempre trabalhou nos bastidores da política e 
trabalha muito bem e que é o Vice-prefeito mais atuante do Brasil por isso o Sr. 
Prefeito Ronaldo confia nele para assumir esse cargo. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva, diz que realmente nunca se viu um Vice- prefeito tão atuante como o 
Sr. Fraudneis e que não tem dúvidas que nesses dias que estará à frente da 
Prefeitura fará um excelente trabalho. O vereador Alcivan Rodrigues, parabeniza o 
Prefeito Fraudneis e sabe que o mesmo desempenhará um grande trabalho. O 
vereador Israel Gomes cumprimenta a todos os presentes nesta sessão e ressalta 
que é conhecedor da competência do Sr. Fraudneis e que o mesmo fará um 
excelente trabalho. O vereador Professor Delan diz que se sente muito honrado em 
ver o Sr. Fraudneis tomando posse como Prefeito da nossa cidade, pois o mesmo foi 
seu aluno e sabe que exercerá um grande trabalho frente a Prefeitura da nossa 
cidade. O vereador Leonardo Lima parabeniza o Prefeito empossado Fraudneis 
Fiomare, ressalta que se sente muito feliz em fazer parte desse momento da  vida do 
mesmo. O vereador Edimar destaca que hoje passou “um filme na sua cabeça” e 
que é uma felicidade muito grande ver o Sr. Fraudneis tomando posse como Prefeito 
da nossa cidade e o parabeniza por essa conquista e diz que tem certeza que daqui 
a algum tempo será uma posse definitiva. O Sr. Presidente diz que esta Casa de 
Leis tem a tranquilidade que o município está em boas mãos. Com a palavra o 
vereador Gilmar que cumprimenta a todos os presentes e diz que por onde anda 
sempre ouve falar do trabalho do Sr. Fraudneis e por isso é uma honra participar 
desse ato. O vereador Gideon destaca que conhece o Sr. Fraudneis á muitos anos e 
sabe que mesmo sendo por pouco tempo o mesmo desempenhará um grande 
trabalho. O vereador Silvano cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o Sr. 
Fraudneis pela posse. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que o Sr. Fraudneis 
dispensa comentários e o parabeniza por essa posse no cargo de Prefeito da nossa 
cidade. O vereador Wagner Enoque ressalta que faz suas as palavras do vereador 
Edimar. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Leitura do Requerimento 
Nº959/017 de autoria do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Tratar sobre a 
implantação de uma Unidade da Fazenda da Esperança.  Composição da Mesa 
Diretora: Dr. Álvaro Nascimento – Juiz de Direito e Diácono permanente da Diocese 
de Tocantinópolis, e que neste ato também representará o Bispo Dom Geovane, Sr. 
Márcio Alessandro M. Parente – Presidente da ACIARA que neste ato está será 
representado pelo Sr. Junior Ferrari, Sr.Valdenei José – Representante da Fazenda 
da Esperança, o Sr. José da Guia – Secretário Executivo da Secretaria da 
Assistência Social, Trabalho e Habitação que neste ato representa a Sra. Fernanda 
Ribeiro Barbosa Secretária da referida Secretaria e o Sr. Marcio Andrade – 
Coordenador Diocesano da Renovação Carismática Católica da Diocese de 
Tocantinópolis. O Sr. Presidente passa a palavra ao vereador Terciliano Gomes 
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autor da propositura, que cumprimenta a todos os presentes nas pessoas dos 
Bombeiros Civis e a toda a Mesa Diretora agradecendo a todos que compareceram 
atendendo o seu convite. Agradece aos vereadores que aprovaram a sua 
propositura e com isso puderam realizar esse momento que é de suam importância 
para a nossa cidade.  A Fazenda da Esperança é uma organização que já é 
conhecida por todos pelo trabalho que exerce na recuperação de dependentes 
químicos e pede que fique em pé dois membros da Fazenda da Esperança que 
estão presentes nesta sessão, um que já se recuperou e hoje trabalha na própria 
Fazenda e o outro está em recuperação. Ressalta que é muito importante a 
participação de todos, por isso a Aciara está presente aqui hoje, pois é preciso que 
os comerciantes abracem essa causa, assim como do Poder Público e da sociedade 
como um todo, diz que esse debate será para que atualizem a real situação de como 
está esse processo da instalação da Unidade da Fazenda da Esperança. Com a 
palavra o Sr. Valdenei José que agradece pelo convite e trás um abraço do Frei 
Hans Ofm – Fundador da Fazenda da Esperança, diz que é uma honra estar 
presente nesta Casa de Leis e que neste momento que estão reunidos aqui, 180 
jovens estão se recuperando nas Unidades da Fazenda da Esperança no Tocantins 
e que querem ver esse processo prosseguir aqui em Araguaína, pois a área já foi 
aprovada é feito uma apresentação de um vídeo que mostra os trabalhos e ações da 
Fazenda da Esperança em todo o mundo. Em seguida o Sr. Presidente passa a 
palavra ao Dr. Álvaro que cumprimenta a todos os vereadores na pessoa do 
vereador Terciliano e a Mesa Diretora na pessoa do Sr. Presidente Marcus Marcelo. 
Diz que a Fazenda da Esperança não é uma obra do homem e sim de Deus, o que 
precisa é que todos abracem essa causa, e pede a todos que ajudem para que mais 
e mais jovens se recuperem da escravidão e da morte. Com a palavra o Secretário 
Jose da Guia que agradece pelo convite e que a Secretaria da Assistência Social é 
parceira dessa iniciativa e fala em nome também do Sr. Prefeito Ronaldo que desde 
do inicio abraçou essa causa. Destaca que o ser humano precisa aprender a 
colaborar e a ajudar antes do problema “bater na sua porta”, pois esse problema não 
escolhe classe social e nem religião e por isso esse momento é tão importante para 
que todos saibam da importância e da necessidade de se trazer essa unidade da 
Fazenda da Esperança para Araguaína. O vereador Terciliano Gomes pergunta 
como está o andamento do processo da área que será doada para essa instalação, 
pois sabe que a referida secretaria é a responsável por esse trabalho. O Sr. 
Secretário Jose da Guia diz que desde do ano de 2016 estão procurando e visitando 
áreas para essa instalação e que duas áreas foram aprovadas pela equipe da 
Fazenda e que estão fazendo as avaliações dessas áreas e tão logo seja efetivado, 
partirão para o processo de aquisição da área, e destaca que o Poder público tem 
suas limitações e precisará do apoio de toda a sociedade pois o valor não é 
suficiente para adquirirem essa área, mas que estão empenhados e são parceiros 
dessa causa.  Com a palavra o Sr. Júnior Ferrari que agradece pelo convite em 
nome do Sr. Marcio Parente, e destaca que é um projeto de excelência e que podem 
contar com a Aciara e que levará esse assunto na pauta da próxima reunião da 
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Aciara e estarão abraçando essa causa. O vereador Terciliano Gomes destaca que 
possuem 210 mil reais, e pediram o valor de 280 mil na referida área selecionada e 
que se poderão fazer um manejo de recursos, mas precisarão do apoio da Aciara 
para estruturação e manutenção dessa Unidade e sugere que poderá ser feito um 
“Livro ouro” com doações dos empresários e a Aciara pode também dar o apoio para 
a comercialização dos produtos que serão produzidos na própria Fazenda da 
Esperança. O Sr. Junior Ferrari ressalta que esse não é o primeiro projeto que a 
Aciara irá abraçar e com certeza o Presidente Marcio chegando será marcado uma 
reunião com todos os vereadores e os membros da Aciara para conversarem a 
respeito dessa questão. Com a palavra o Sr. Márcio Andrade – Renovação 
Carismática, que agradece pelo convite e cumprimenta a toda a Mesa Diretora,  
destaca que é um momento ímpar e que o problema com a dependência química 
afeta toda a estrutura familiar e que por isso reforça o pedido de apoio de todos para 
ajudarem nessa causa, destaca que visitou uma Unidade da fazenda da Esperança 
e viu de perto a recuperação de jovens e que é possível sim essa recuperação nas 
Unidades da Fazenda da Esperança. A palavra é aberta aos vereadores. Com a 
palavra o vereador professor Delan que cumprimenta a toda a Mesa na pessoa do 
Dr. Álvaro e diz que já trabalhou voluntariamente com jovens em recuperação e 
percebe-se que são três pilares para a recuperação: à vontade o querer da pessoa, 
o trabalho ocupacional e por último o espiritual e que são três questões 
imprescindíveis nessa recuperação e que este é o seu pensamento, destacando que 
esse projeto é para levar Deus para dentro das pessoas e que já estão começando 
tarde, e que a prevenção é a melhor forma, mas sem Deus não se consegue nada. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva, cumprimenta a todos os presentes e 
destaca que já trabalhou em órgãos e em instituições na recuperação de jovens com 
dependências químicas e que já encaminhou vários jovens para a Fazenda da 
Esperança e sempre foi um desejo seu de trazer essa Unidade para Araguaína e 
manifesta seu apoio e gostaria de pedir para participar mais nesse processo e estar 
mais presente e coloca-se a disposição para essa questão. Faz um agradecimento 
aos vereadores da legislatura passada, e os que retornaram para esta Casa de Leis 
que aprovaram o remanejamento dos recursos para a aquisição da área. Com a 
palavra a vereadora Zezé Cardoso que cumprimenta a todos na pessoa do Dr. 
Álvaro e destaca a importância desse momento para todo o nosso município e que 
esse trabalho é grandioso. Com a palavra o vereador Alcivan agradece o Sr. 
Valdenei que hoje mesmo ajudou uma mãe na internação do filho usuário de drogas. 
Diz que essa casa de Leis está a disposição para ajudar e que assim como os 
vereadores Geraldo e Terciliano também quer ajudar a combater esse mal que são 
as drogas. Com a palavra o vereador Wagner Enoque, diz que é conhecedor dessa 
causa e sabe que esse trabalho de recuperação de jovens não é fácil e que gostaria 
de parabenizar o vereador Terciliano pela iniciativa de realizar essa discussão, e que 
recebem muitas criticas por abraçarem essa causa, mas que á fazem por amor ao 
próximo, diz que gostaria muito que o representante da Aciara estivesse aqui, pois é 
preciso que os empresários abracem essa causa pois sozinho a igreja, o Poder 
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público e o Judiciário não conseguem é preciso que toda a sociedade abrace essa 
causa. Parabeniza a Fazenda da Esperança pelo trabalho que realiza e parabeniza 
a todos que se fizeram presentes. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior, 
diz que defende toda e qualquer religião Cristã que busca a Cristo e que mais um 
passo foi dado nessa luta e que podem contar com seu apoio. O vereador Terciliano 
faz uma solicitação verbal para que coloque para aprovação do Plenário o uso da 
palavra pelo jovem Gabriel que está em recuperação na Fazenda da esperança. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o jovem Gabriel que diz que 
começou usando cigarro e maconha e entrou nas drogas e que seu irmão já tinha 
passado pela Fazenda e que com isso ele mesmo escreveu uma carta para a 
Fazenda pedindo para entrar, diz que a Fazenda da Esperança resgata a pessoa do 
fundo do poço e consegue fazer ela viver novamente. O Sr. Presidente diz que é um 
sofrimento muito grande esse problema das drogas e não tem dúvidas do que 
depender dessa Casa de Leis será atendido e darão todo o apoio necessário nessa 
luta e que fica feliz em ver esse Poder Legislativo levantar essa bandeira. O 
vereador Geraldo Silva faz uma solicitação verbal, para que fosse criada uma 
Comissão nesta casa de Leis para acompanhar e ajudar os trabalhos da 
implantação da Unidade da Fazenda da Esperança. O Sr. Presidente diz que já esta 
deferido a solicitação do vereador Geraldo, mas solicita ao mesmo que materialize o 
pedido. A vereadora Zezé Cardoso diz que gostaria de fazer parte dessa comissão. 
O Sr. Presidente diz que irá estudar a composição dessa comissão  visto que a casa 
já tem muitas comissões criadas, mas já anotou a solicitação da vereadora. O Sr. 
Valdenei Jose convida a todos para conhecerem uma unidade da Fazenda da 
Esperança e que irão fazer de tudo para corresponder a confiança que estão 
depositando. O Sr. Marcio diz que Deus possa abençoar o empenho de todos para 
que Araguaína receba essa benção. O Sr. Secretario Jose da Guia diz que irá sair 
daqui muito feliz com o apoio dessa Casa de Leis e sabia que não ia ser diferente 
pela composição deste Poder Legislativo. O Dr. Álvaro agradece pelo convite, e diz 
que quem se dedica ao próximo se dedica a Deus e que esperam contar com o 
apoio de todos desta Casa de Leis. O vereador Terciliano diz que foi dado um passo 
muito importante na instalação dessa Unidade da Fazenda da Esperança e ressalta 
que o vereador Wagner disponibilizou ajuda dos membros da Instituição que ajuda 
para que possam ajudar nessa obra e que deixa bem claro que essa luta religião é 
um trabalho conjunto de todos. Ressalta que tomou a frente da solicitação, mas que 
não poderia ter realizado esse momento sem o apoio de todos os vereadores e 
finaliza com as palavras do Dr. Álvaro “que essa não é uma obra do homem é uma 
obra de Deus”. O Sr. Presidente agradece a presença de todos e suspende a 
sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais duas 
horas. Em votação. Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Continuidade da Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar Nº003/017 
do vereador Carlos Silva – Acrescenta o Artigo 20-A na Lei Complementar 
nº008/013. O vereador Carlos Silva pede a retirada de pauta do seu projeto. O Sr. 
Presidente retira o referido projeto a pedido do autor. O vereador Terciliano Gomes 
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pede a retirada dos projetos de sua autoria: Projeto de Lei Nº007/017 – Dispõe sobre 
obrigações que devem ser observadas na promoção/realização de eventos e 
serviços habituais.  Projeto de Lei Nº009/017 – Dispõe sobre a regulamentação de 
estacionamento de veículos em torno da Praça São Luiz Orione e dá outras 
providências. O Sr. Presidente retira os referidos projetos á pedido do autor dos 
mesmos. O vereador Divino Bethânia Júnior pede autorização para se retirar da 
sessão após a votação das suas matérias e que essas possam ser apreciadas 
agora. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº022/017 do 
Executivo Municipal – Autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito. Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº005/017 do vereador Divino Bethânia Junior – Concede Título de 
Cidadão ao Sr. Francisco Onildo Moreira. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: 
Nº982/017, Nº984/017, Nº985/017, Nº979/017, Nº981/017 e Nº983/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Aldair (Gipão) 
solicita do Sr. Presidente que possa realizar uma Sessão Extraordinária sem 
remuneração para a 3ª votação dos projetos. O Sr. Presidente diz que não vê 
problema algum e após o término desta sessão irá realizar uma sessão 
extraordinária sem remuneração. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: 
Nº1011/017, Nº1012/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº999/017 do vereador Silvano Faria. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso): Nº844/017, Nº845/017, Nº994/017, Nº895/017 e Nº995/017. Em 
discussão. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus 
Marcelo: Nº935/017 e Nº936/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
unanimidade. Requerimento Nº955/017 do vereador José Ferreira ( Ferreirinha). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1015/017 do 
vereador Israel Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento Nº943/017 do vereador Gideon Soares. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1025/017, 
Nº1026/017, Nº1027/017, Nº1028/017 e Nº1029/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: 
Nº1002/017, Nº1003/017 e Nº1004/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº975/017, Nº976/017 
e Nº977/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Terciliano registra a presença do professor Isaias Pereira de Brito e sua 
esposa Geni Dias. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a 
presença de todos e declara encerrada está sessão.Para constar lavrou-se esta ata 
que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.  

 


