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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da 
Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Israel Gomes da 
Silva, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de treze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente em exercício declara aberta esta sessão e convida o vereador Wagner 
Enoque, para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Isaias – Capitulo 
60. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio nº015/017 – Gabinete do 
vereador Marcus Marcelo – Assunto: Justificativa de falta nas sessões dos dias 26 e 
27 de junho do corrente ano. Oficio º085/017 – GBPREF – Prefeitura Municipal de 
Araguaína – Prefeito Ronaldo Dimas – Assunto: Retorno ao exercício do cargo. 
Oficio Circular GVT nº046/2017 – Gabinete do vereador Terciliano Gomes – 
Assunto: Justifica de Ausência nas sessões dos dias 26 e 27 de Junho de 2017. 
Oficio Gab. Ver. Carlos da Silva Leite nº025/2017 – Assunto: Justificativa de 
ausência nesta sessão do dia 26 de Junho de 2017. OF/CM/GVG. Nº024/017 – 
Gabinete do vereador Gilmar Oliveira – Assunto: Ausência em sessão de 26 de 
Junho de 2017. Oficio Nº504/017 – Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – 
Assunto: Indicação de vereadores para comporem a Comissão do grupo de Trabalho 
de Representantes Comerciais. OF. Nº505/017 – Presidente da Câmara Municipal 
de Araguaína – Assunto: Indicação do vereador Israel Gomes para a Comissão 
Integrada.  Ordem Do Dia: O vereador Aldair (Gipão) manifesta seus cumprimentos 
ao Circulo de Oração Pedras Vivas e solicita que possa ser colocado na pauta de 
hoje uma Moção de Aplauso a esse grupo, uma vez que, amanha será a última 
sessão desse semestre. Tribuna Livre: Leitura do Artigo 196 do Regimento Interno, 
que disciplina o uso da Tribuna Livre. Com a palavra o Sr. Francisco Alves Pereira – 
Assunto: Falta de atendimento médico no setor Canaã, agradece por esse espaço e 
cumprimenta a todos os vereadores e destaca  que a comunidade do setor Canaã 
está sofrendo muito com a falta de assistência médica para o referido setor, diz que 
procuraram o Posto de Saúde do Setor Araguaína Sul e não conseguiram 
atendimento, sendo que a atendente alegou que o Setor Canaã não existia e que 
não podia atender e nem sequer fazer o cadastro por não terem um comprovante de 
residência e isso não foi somente com ele e sim com vários moradores do setor 
Canaã. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que essa atendente está totalmente 
despreparada e que foi até mal educada com o povo e pede ao Sr. Francisco que 
possa comparecer na sessão de amanhã, pois o Sr. Secretário Municipal da Saúde 
estará presente para uma Audiência Pública e que irá falar pessoalmente com o 
mesmo e colocará esse assunto ao conhecimento do mesmo. O vereador Gideon 
manifesta seu apoio ao Sr. Francisco e congratula com as palavras do vereador 
Divino.  O vereador Israel manifesta sua indignação quanto ao mau atendimento 
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feito por essa atendente. O vereador Professor Delan fala ao Sr. Francisco que o 
mesmo pode ir ao Ministério Público para fazer uma denuncia quanto a essa 
questão, pois se trata de serviço público. O vereador Geraldo Silva diz que o Setor 
Canaã precisa não somente de atendimento na saúde, mas também de melhorias 
na área da infraestrutura. O Sr. Francisco diz que no seu setor a água consumida 
também é de péssima qualidade. O Sr. Presidente coloca em votação do Plenário o 
uso da palavra por mais dois moradores do Setor Canaã, a Sra. Isabel e o Sr. 
Daniel.  Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Aldair registra a 
presença do Sr. Argemiro Pedrosa seu amigo e que muito lhe honra em recebê-lo 
nesta Casa de Leis. O vereador Edimar pede ao Sr. Francisco que compareça na 
sessão de amanhã, pois irá fazer uma solicitação verbal para que o mesmo possa 
fazer uso da palavra. O vereador Leonardo Lima diz que está a disposição para 
ajudar essa comunidade, pois sabe como é o trabalho do líder comunitário, pois já 
esteve exercendo essa função.  Com a palavra a Sra. Isabel Sousa, que reforça o 
pedido de saúde para o setor Canaã, assim como transporte público, água e 
energia, pois estão sofrendo muito com essa situação. Com a palavra o Sr. Daniel, 
que agradece pelo espaço e diz que os alunos estão perdendo aula por falta de 
água e estão tendo que tomar banho no córrego próximo e que se forem visitar irão 
ver de perto a real situação dessa comunidade. Diz que mesmo já tendo quase 
metade dos lotes legalizados não conseguem regularização de água e energia, não 
querem continuar com as gambiarras, querem pagar pelos serviços e que outra 
questão grave é a falta de atendimento de saúde por não terem comprovante de 
residência.  O vereador Divino diz que pode ser estudada uma forma legal de que as 
áreas caucionadas possam ser destinadas para resolverem essa questão. Quanto à 
questão da falta de energia elétrica, é um problema sério, pois os vereadores não 
conseguem nem troca de lâmpadas pela Empresa Energisa, quanto mais uma rede 
de energia elétrica completa, diz que essa Empresa é um bando de ladrão que 
exploram o nosso povo e que irá falar mesmo e se quiserem podem processa-lo. O 
vereador Delan destaca artigos da Constituição Federal quanto a dignidade humana 
e terem o direito dos serviços públicos e que esse moradores estão solicitando isso. 
O Sr. Presidente em exercício diz ser uma honra receber os moradores do setor 
Canaã e que está Casa de Leis está disposição para ajuda-los. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos.  Oficio GVT nº045/2017 – Vereador Terciliano 
Gomes – Assunto: Solicitação do Plenário da Câmara Municipal para o dia 28 de 
Junho de 2017, das 08h00min até as 17h00min. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Gideon Soares faz uma solicitação verbal para que o 
Projeto de Decreto Legislativo de sua autoria possa ser colocado em votação nesta 
sessão, visto que a casa entrará de recesso Parlamentar. O vereador Alcivan faz 
uma solicitação de mesmo teor relacionada ao seu Projeto de Decreto Legislativo 
Nº011/017. O Sr. Presidente coloca em votação as duas solicitações. Sendo 
aprovados por Unanimidade. O vereador Leonardo Lima deixa registrado a sua 
indignação quanto ao tratamento que o Secretário Wilamas fez ao mesmo no evento 
realizado ontem no Arraiá da nossa cidade. Projeto de Lei Nº023/017 do Executivo 



 
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 
Fone: (63) 3414-6900 / Fax: (63) 3414-6902 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

 

Municipal – Dispõe sobre a Criação da Escola de Artes de Araguaína Raimundo 
Paulino e dá outras providências. È feita à leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. O vereador Geraldo parabeniza o Sr. Prefeito por essa homenagem ao 
Sr. Raimundo Paulino e manifesta seu voto favorável. O vereador Alcivan diz que dá 
mesma forma parabeniza o Executivo Municipal pela iniciativa dessa matéria e 
manifesta seu voto favorável. O vereador Aldair (Gipão) parabeniza o Sr. Prefeito 
pelo projeto e manifesta seu voto favorável.  Em 1ª votação. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº008/017 do vereador Leonardo Lima 
– Concede Título ao Sr. Antônio de Araújo Santana (Tio Toim) e dá outras 
providências. Em 1ª discussão Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Decreto Legislativo Nº009/017 do vereador Delaite Rocha Silva (Professor Delan) 
– Concede Título de Cidadão ao Sr. Antônio Itajaci Pereira Lima e dá outras 
providências. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  O 
vereador Israel registra a presença da sua filha Renata e que se sente muito 
honrado com a sua presença. Projeto de Decreto Legislativo Nº 010/017 do vereador 
Gideon Soares – Concede Título de Cidadão ao Sr. Allan Johnne Fernandes Costa e 
dá outras providências. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº011/017 do vereador Alcivan 
Rodrigues – Concede Título de Cidadão ao Sr. Lazaro Botelho Martins e dá outras 
providências. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº968/017 e Nº971/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1019/017 do 
vereador Divino Bethânia Júnior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1030/017, Nº1031/017, 
Nº1032/017, Nº1037/017 e Nº1038/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1052/017 do vereador Edimar Leandro. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon Soares: Nº1020/017, Nº1021/017 e Nº1022/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1049/017 
e Nº1050/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha): Nº1016/017 e Nº1017/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1062/017  
do vereador Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº897/017, 
Nº898/017 e Nº996/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1054/017 do vereador Silvano Faria. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade.  O vereador Alcivan faz uma solicitação verbal para que 
seja inserida na pauta uma moção de aplauso de sua autoria. O Sr. Presidente em 
exercício coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Alcivan e vereador 
Aldair (Gipão). Sendo aprovadas por unanimidade.  Moção de Aplauso Nº094/017 do 
vereador Edimar Leandro – Ao Deputado Estadual Elenil da Penha Alves de Brito, 
pela destinação da emenda para a Casa Ana Carolina Tenório. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Moções de Aplauso do vereador Leonardo 
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Lima: Nº092/017 – Ao Diretor do Sindicato Rural de Araguaína Roberto Paulino, pela 
realização da Expoara 2017 e Nº093/017 – Ao Diretor Executivo – Francisco Bueno 
Júnior da TV Alvorada. Em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº 096/017 do vereador Aldair da Costa (Gipão) – Ao Circulo de 
Oração Pedras Vivas. Em discussão. O autor destaca que deixa a moção aberta 
para os vereadores subescreverem. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Divino registra a presença do Sr. Paulinho. Moção de Aplauso Nº095 /017 
do vereador Alcivan Rodrigues – Ao Presidente da Equipe Junina Arranca Toco o Sr. 
Rogério Feliciano. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: 
O vereador Edimar diz que gostaria muito de saber onde está a Deputada Estadual 
que comparece em Araguaína somente para tirar fotos e não apresenta nada para a 
cidade diz que é preciso que a mesma venha honrar os dois mil e noventa e oito 
votos que recebeu da nossa cidade. O vereador Israel Gomes pede ao vereador 
Edimar que diga o nome dessa Deputada. O vereador Edimar diz que irá passar o 
nome para o vereador Israel e o mesmo poderá dizer o nome. O vereador Israel diz 
que é a Deputada Luana Ribeiro e destaca que fica chateado com essa situação, 
pois a mesma não está presente para poder se defender e que o Deputado Estadual 
é eleito por todo o Estado Tocantins e não apenas por uma única cidade, mas que 
irá repassar esse questionamento do vereador Edimar a Deputada Luana Ribeiro e 
que gostaria de ressaltar que a Deputada disse que mesmo sendo oposição ao Sr. 
Governador irá votar favorável a autorização do empréstimo que está em tramitação 
na Assembleia Legislativa. O vereador Israel solicita do Sr. presidente a cópia do 
áudio desta sessão. O vereador Edimar diz que não falou para deixar o vereador 
Israel nervoso e sim para que a Deputada Luana se posicione quanto ao 
empréstimo. O Sr. Presidente em exercício diz que  a Deputada falou que votaria 
favorável ao empréstimo. O vereador Alcivan assume a presidência da Mesa 
Diretora. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que o Deputado Olintho Neto que 
é Presidente da Comissão de Justiça e Redação está atrapalhando a votação do 
Projeto do empréstimo, diferente do vereador Delan que é presidente da comissão e 
não atrapalha as votações nesta Casa de Lei, diz que não considera a Deputada 
Luana de Araguaína e sim de Palmas e que é preciso unir e não dividir. O vereador 
Israel diz que irá verificar se a Deputada Luana tem um Título de Cidadão e se não 
tiver irá fazer um para ela, pois nunca viu o nome da Deputada envolvido em 
nenhuma situação que desabone a mesma. O vereador Gideon diz que o vereador 
Ferreirinha falou bem e que entende os posicionamentos dos vereadores Edimar e 
Israel. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Com a palavra o vereador Leonardo Lima que reafirma a sua insatisfação 
com o Secretario Wilamas, com a forma que conduziu o evento do Arraia da nossa 
cidade, agiu de uma forma ditatória e quase ocasionou uma briga no local do evento 
e que é preciso saber respeitar as pessoas e a ele que é um vereador da nossa 
cidade e parabeniza o Sr. Bill que soube contornar e resolver a situação. O vereador 
Delan destaca que o vereador Ferreirinha citou seu nome comparando com o 
Deputado Olintho, e que ele vereador Delan trabalha cumprindo o Regimento Interno 
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desta Casa de Leis e que já conversou com o referido deputado e o mesmo lhe 
disse que estão readequando o projeto e não acredita que possa estar emperrando 
a votação do mesmo por querer atrapalhar a nossa cidade. O vereador Alcivan 
assume a presidência da Mesa Diretora. O vereador Leonardo Lima diz ao 
Secretario que se referiu que se não está dando conta do trabalho que peça pra sair. 
O vereador Ferreirinha diz que o Deputado Olintho pediu vista do projeto e que o 
Governo repassou todas as informações solicitadas e não justifica, pois já são oito 
meses que esse projeto está parado sem o parecer da Comissão e que o prazo 
regimental da Assembleia e semelhante ao nosso. O vereador Delan diz que o 
Presidente da Assembleia pode usar das prerrogativas que lhe cabe como 
Presidente e colocar o referido projeto em pauta. O vereador Ferreirinha diz que por 
isso está cobrando do Presidente da Assembleia e pede ao vereador Delan que 
peça ao Deputado Olintho que olhe com carinho para a nossa cidade e todo o nosso 
Estado. A vereadora Zezé Cardoso manifesta seu apoio ao vereador Leonardo Lima. 
O vereador Silvano parabeniza o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas e toda a Equipe da 
Secretaria Municipal de Esportes e Cultura pela organização do Campeonato de 
Esporte da nossa cidade. O vereador Wagner Enoque parabeniza o Pastor Messias 
da  4 ª Igreja Batista, pelo trabalho que vem realizando no nosso município. Nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício 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.            


