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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezenove 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 o vereador 
Leonardo Lima para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Efésios 
capitulo 04, Versículo 02. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente registra as 
presenças dos alunos do Colégio Pré – Universitário de Araguaína CPU – Visita 
Institucional – Assunto: Anseio da juventude sobre política e como analisam a atual 
conjuntura política brasileira e  registra também  as presenças do Diretor Jaldo Cruz 
de Arruda e do Professor Sandison Ramos. Correspondências: Oficio 
Nº281/017/SMF – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários. Oficio 
Nº292/017/SEMASTH – Secretaria da assistência Social, Trabalho e Habitação – 
Assunto: Encaminhamento de Informações Gerais e resposta ao Requerimento 745 
do vereador Geraldo Silva. OF/CPU/GAB Nº016 /017 Colégio Pré-Universitário de 
Araguaína – Convênio Assunto: Participação de alunos em duas sessões ordinárias. 
Memorando 010/2017 – Vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) – 
Relator da Comissão de Orçamento e Finanças – Assunto: Agradecimento ao 
atendimento do Relatório de Analise de Processos Administrativo referente ao Mês 
de Março/2017. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente diz que conforme foi solicitado 
através de Oficio nº016/017, coloca em votação a solicitação de uso da palavra 
pelos alunos João Vitor Braga e Augusto Ramires. Sendo aprovado por 
unanimidade. O vereador Divino Bethânia Junior faz um requerimento verbal para 
que seja inserido na ordem do dia de hoje o requerimento de Nº718/017 de sua 
autoria que convida também o Secretario Simão Moura Fé, para que o mesmo não 
precise retornar novamente nesta Casa de Leis. O Sr. Presidente coloca em votação 
a solicitação verbal feita pelo vereador Divino. Sendo aprovado por unanimidade.  
Com a palavra o aluno João Vitor que agradece por esse espaço e diz que gostaria 
de pedir o apoio desta Casa de Leis para a educação e que não vieram apontar 
erros e sim para que possam ver que estudantes são pessoas que além de estudar 
trabalham e visam um futuro melhor para o nosso país. Com a palavra o estudante 
Augusto Ramires que pede a atenção dos vereadores que estão mexendo no 
aparelho celular. Agradece pela atenção e destaca que os vereadores deveriam 
participar mais da educação e pede mais cuidado com estudantes, pois enfrentam 
muitas dificuldades no dia a dia. Não se podem generalizar os estudantes, pois a 
maioria quer estudar e estão preocupados com o futuro, e sabe que não se pode 
ficar apenas exigindo as coisas, mas deixa bem claro que estão fazendo por onde. 
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Em aparte o vereador Wagner diz que os estudantes presentes estão de parabéns e 
que irá falar por ele que faz um trabalho social numa Instituição atendendo usuários 
de drogas. O vereador Aldair (Gipão) diz que esse debate do CPU já foi feito por 
essa Casa de Leis por duas vezes, é uma situação de responsabilidade do Governo 
do Estado e que essa Casa de Leis nunca se furtou de discussões e dos seus 
deveres, é preciso questionar o Governo do estado porque a demanda do CPU não 
foi atendida até hoje e não concorda que queiram colocar essa responsabilidade aos 
vereadores, diz que conversou hoje com o Deputado Elenil da Penha e passou para 
o mesmo essa situação do CPU e que ele disse que irá olhar com cuidado essa 
questão e posteriormente lhe dará uma resposta. O aluno Augusto diz que concorda 
que a responsabilidade é do Estado, mas a educação pertence a todos e todos 
devem atentar para isso e pede mais responsabilidade para com os estudantes. O 
Sr. Presidente agradece as presenças dos alunos que fizeram uso da palavra. Com 
a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior, destaca que no seu primeiro mandato 
fez um Projeto de Lei – Parlamento Mirim, que foi aprovado para que essa Casa de 
Leis pudesse receber alunos e que procurou várias escolas e nenhuma compareceu 
por diversas questões. Ressalta que é preciso que todos se conscientizem, pois para 
que consigam ter políticos melhores é preciso que nas eleições os eleitores não 
vendam seus votos por gasolina, areia, tijolos e muitas outras vantagens. O vereador 
Delan diz que esse Poder Legislativo é limitado em muitas questões, mas destaca 
que podem solicitar do Governo que se sensibilize quanto à situação do CPU. O 
vereador Edimar diz que tem certeza que nas reuniões de pais desse colégio, todos 
não comparecem, pois a maioria dos pais acha que a obrigação é dos professores 
de educarem seus filhos. O vereador Geraldo Silva, ressalta que os alunos do CPU 
estão de parabéns por virem a esta Casa de Leis e que coloca o seu gabinete a 
disposição para ajudar no que for preciso. O vereador Alcivan destaca que não é a 
escola que faz o aluno, pois nunca estudou em escola particular e já tem curso 
superior e conhece pessoas que sempre estudaram em escolas particulares e não 
fez nenhum curso superior. O vereador Aldair (Gipâo) diz que foi acordado com os 
pais dos alunos e o Governo do Estado para que no período de um ano pudesse 
resolver esse problema, e durante esse ano a prefeitura pagou metade do aluguel 
do prédio e que deixou de ajudar nesse pagamento porque o prazo já terminou e a 
responsabilidade e do Governo do Estado. O vereador Israel cumprimenta todos os 
alunos do CPU e pede ao vereador Jose Ferreira (Ferreirinha) que possa interceder 
junto ao Governo do Estado quanto a essa questão. O vereador Terciliano 
cumprimenta a todos os alunos em nome dos alunos que fizeram uso da palavra, 
ressalta que esses alunos estão buscando apoio para salvarem o colégio CPU e diz 
que o seu gabinete está a disposição de todos os alunos para o que precisarem.  O 
vereador Gilmar cumprimenta e parabeniza a todos os alunos do CPU por terem 
vindo a esta Casa de Leis buscando por melhorias para o referido colégio. O 
vereador Gideon Soares diz que não irá adiantar de nada a vinda desses alunos 
aqui se os vereadores não fizerem a sua parte e sabe que todos irão fazer. O 
vereador Ferreirinha pede ao Sr. Presdiente que faça uma Indicação em nome de 
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todos os vereadores pedindo ao Governo do Estado uma atenção especial com 
relação a essa situação do CPU. O Sr. Presidente informa que no ano de 2014 
fizeram duas sessões para debaterem essa situação do CPU e que foi dado 
encaminhamento por essa Casa de Leis  através de uma Indicação ao Governo do 
Estado e que esse momento complicado se dá  pela falta de políticas públicas, mas 
a realidade do nosso município é diferente onde as escolas e creches municipais 
estão todas climatizadas e professores bem pagos. Destaca ainda que essa Casa de 
Leis na sua gestão sempre esteve aberta para receber a todas as categorias e 
agradece a todos do CPU pela presença. A sessão e suspensa. Reaberto os 
trabalhos.   Atendimento ao Requerimento Nº914/017 de autoria do vereador 
Wagner Enoque e ao Requerimento Nº718/017 de autoria do vereador Divino 
Bethânia Júnior é feito a leitura das duas proposituras. Composição da Mesa 
Diretora: Sr. Simão Moura Fé – Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Jorciley de 
Oliveira – Secretário Municipal de Educação e o Sr. Sandro Cardoso – Secretário 
Executivo da Secretaria Municipal de Saúde que neste ato representa o Secretário 
Jean Luis. O Sr. Presidente agradece as presenças dos referidos convidados e 
passa a  palavra ao vereador Wagner Enoque que agradece aos Secretários 
Municipais que atenderam o seu convite, diz que a Comissão que foi criada no dia 
oito de fevereiro do corrente ano para fiscalizar as obras inacabadas no nosso 
município e que é o Presidente trabalhou muito e que não foi fácil. Faz uma 
apresentação de fotos através do Data Show sobre como está a situação das obras 
e que infelizmente  muitas empresas que são responsáveis por essas obras já foram 
embora da nossa cidade e isso prejudica muito pois todo o processo precisa ser 
refeito, diz que não encontrou nenhuma fiscalização sobre essas empresas e pede 
ao Secretario responsável que possa fiscalizar as mesmas. Diz que muitas obras 
das Unidades Básicas de Saúde que são oito estão paralisadas, assim como 
encontraram obras de creches e escolas que também estão paralisadas e que há 
obra parada por falta de água no local da mesma, e que infelizmente no Setor 
Araguaína Sul II foi ação de vandalismo e não de protesto. A obra da Praça do Setor 
Patrocínio está parada por falta de repasse financeiro e que foi na Secretaria e 
deram o prazo de duas semanas para o retorno dos trabalhos. O Complexo Beira 
Lago tem a contrapartida do Município de mais de cem mil reais e que será entregue 
no dia 14 de Novembro desse ano e espera que essa data seja cumprida pois será 
uma marco para a nossa cidade. O vereador Wagner diz que gostaria que os 
referidos Secretários pudessem dar os devidos esclarecimentos quanto a real 
situação em que se encontram hoje as obras do nosso município.  Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior autor da segunda propositura e destaca que a sua 
solicitação foi exclusivamente para o Secretário Simão, para saber sobre as obras e 
serviços públicos para esse ano até o final dessa gestão.  O Sr. Presidente fala ao 
Sr. Raimundo que está presente nesta sessão, que não pode haver manifestação 
popular devido ao cumprimento do Regimento Interno da Casa no seu Artigo 4º e faz 
a leitura do mesmo e  comunica que o cidadão pode fazer uso da palavra através do 
uso da Tribuna Livre inscrito oficialmente na Secretaria da Casa. O vereador Divino 
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destaca o buraco da Avenida Filadélfia em frente ao Detran que é um absurdo e que 
é a prova real da falta de consideração por parte do Governo do Estado  em relação 
a nossa cidade,  pede que olhem para a região do Bairro de Fátima, Vila Xixebal e 
setor Monte Sinai, pois são regiões vizinhas ao Aeroporto da nossa cidade. Com a 
palavra o Sr. Sandro Cardoso que diz que é papel desta Casa de Leis cobrar 
informações e os parabeniza por isso, diz que estão em andamento com nove obras 
e mais de cinquenta por cento delas já estão executadas e uma já será entregue 
agora e destaca que está falando de Unidade Básica de Saúde e a UTI Pediátrica do 
nosso Município já está bem avançada e que deveria ter sido mostrada. Diz que as 
que foram abandonadas não é por culpa da Secretaria de Saúde, pois a contratação 
da empresa é feito através do processo de Licitação e que a fiscalização é um 
processo complicado e diz que as que foram abandonadas são as dos setores:  Bom 
Viver, Pedro Borges, Coimbra , Novo Horizonte e Vila Azul. O Sr. Sandro pede aos 
vereadores caso não tenha esclarecido a contendo, que possam mandar por email 
os demais questionamentos, que o Sr. Secretário da Saúde responderá a todos. 
Com a palavra o Secretario Jorciley que parabeniza a Comissão que está realizando 
o trabalho de fiscalização das obras, e que o serviço público precisa mesmo ser 
fiscalizado, diz que já foi entregue uma creche tipo B nos setores: Araguaína Sul, 
Vila Azul, Monte Sinai, Novo Horizonte, Parque do Lago, foi entregue também 
Quadra coberta com vestiário nas Escolas: Casemiro Ferreira Soares, Jose Ferreira 
Barros e Tereza Hilário Ribeiro, e foi entregue 18 salas no setor Parque do Lago, 
Creche Cora Coralina e escola Luiz Gonzaga. Ressalta que todas as obras são e 
foram de relevância para a ampliação da Educação no nosso município, e que foram 
refeitos cinco prédios com reformas e ampliações dos mesmos, foram investidos 
quase três milhões e meio de reais nos Centros de Educação Infantil com recurso do 
tesouro municipal e mais de quatrocentos e dez mil reais na zona rural foram 
investidos.  Destaca que hoje são doze obras em andamento, de escolas, creches e 
ginásios e que são com recursos do FNDE e com contrapartida do tesouro 
municipal, só que há obras que estão paradas devido ao atraso do repasse dos 
recursos do FNDE e que algumas obras os processos foram reincididos por causa 
de abandono por parte da Empresa que seria responsável pela obra e estão sendo 
abertos novos processos de licitações.  O Sr. Secretario Jorciley destaca ainda que 
há empresas que vencem o processo de licitação somente para atrapalhar a 
execução de uma obra por questão policita e que isso é fato, e que  só teve uma 
obra de todas essas que o Sr. Prefeito pediu ajuda, e ressalta que o Governo 
Federal irá abrir o Programa – PAR e que já estão com vinte sete obras com projetos 
prontos para que o município de Araguaína de entrada solicitando recursos para as 
mesmas. O vereador Geraldo pergunta qual foi à obra que o Prefeito pediu ajuda. 
Foi à obra da Escola de Tempo Integral da Vila Azul por ser uma obra muito 
complexa, e fala ao vereador Wagner que quando for visitar as obras que possa 
pedir ajuda do Engenheiro da referida Secretaria para dar suporte ao mesmo. O 
vereador Ferreirinha diz ao Sr. Secretário Jorciley que o mesmo esta de parabéns 
pelo trabalho que vem realizando frente a Secretaria da Educação. Com a palavra o 
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Secretário Simão, que diz que falar de obras e falar em planejamento e que este é 
uma prioridade do Sr. Prefeito, e sente a falta do Secretario Frederico responsável 
pela referida pasta. A infraestrutura não está na prioridade do Sr. Prefeito, pois vem 
primeiramente a educação e a saúde, e que Araguaína tem um solo muito arenoso 
difícil para se trabalhar, ressaltando ainda que e o nosso município tem limitações 
físicas e financeiras. Em aparte o vereador Divino pede que seus questionamentos 
sejam respondidos. O Sr. Secretario diz que espera que o Governo do Estado possa 
cumprir com suas responsabilidades, pois as ordens de serviços forma assinadas e 
que são projetos da época que o Sr. Prefeito era Secretário das Cidades. Com 
relação ao Bairro de Fátima e Vila Xixebal, os mesmos serão contemplados. O 
vereador Aldair (Gipão) diz que fez uma indicação ao Sr. Prefeito quando era 
Secretário das Cidades para empenho e atenção ao setor Araguaína Sul e que 
precisa do numero do convênio e a data do mesmo. O Sr. Secretario Simão diz que 
é um convênio do Estado e não o fiscaliza,  sendo um processo antigo e que o 
mesmo está arquivado e dará as devidas informações posteriormente.O vereador 
Ferreirinha informa que o numero desse Convênio é Nº074 do ano de 2014. O 
vereador Terciliano ressalta que é preciso acabar com a “burrocracia” que atrasa e 
atrapalha o andamento das obras públicas e cobra atualização do andamento das 
obras do município, bem como registrou a presença do vereador Adriano da cidade 
de Nova Olinda acompanhado da esposa Geane e filho Iron Neto. O vereador 
Professor Delan cumprimenta os membros da Mesa Diretora e parabeniza o 
Secretário Oliveira, questiona com relação as obras paralisadas se  existe prazo 
para a conclusão das mesmas? Por que nas construções e reformas não há espaço 
físico para construção de bibliotecas? A vereadora Zezé Cardoso agradeceu a 
presença de todos, afirmando que essa sessão é importante para darem um retorno 
à população.  O Sr. Secretário Simão em resposta disse que as ordens de serviços 
das obras já foram dadas, complementando que a intenção é iniciar pagar e terminar 
as obras. O Secretário Jorciley em resposta disse que nas construções, reformas e 
ampliações foi dada prioridade nas construções das Creches e que todas dispõem 
de brinquedoteca e todas as escolas municipais tem espaço para bibliotecas. O 
vereador Delan pergunta qual é o número total de escolas. O Sr. Secretario diz que 
são 35 escolas na zona urbana e 13 na zona rural. O vereador professor Delan  
destaca que Araguaína nunca recebeu tantos investimentos e o Sr. Prefeito está 
correto em priorizar a educação e que Araguaína é exemplo com relação a isso, só 
há uma deficiência com relação a falta de bibliotecas nas escolas municipais. O Sr. 
Secretario Jorciley diz que passará ao Sr. Prefeito a referida preocupação do 
vereador Delan. O vereador Leonardo Lima sugere para que a cada seis meses 
possa ser feito uma reunião com a referida comissão e os secretários convidados 
para repassarem o andamento das obras, e pede autorização para se retirar 
temporariamente da sessão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Jose Ferreira pede prorrogação da sessão por mais duas horas. Aprovado por 
unanimidade. O vereador Ferreirinha destaca a Audiência que foi feita há uns dois 
meses atrás com o Sr. Governador do Estado e será feito um Aditivo com a empresa 
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responsável com relação ao buraco da avenida Filadélfia – Detran. O vereador 
Geraldo Silva parabeniza a comissão pelo seu trabalho de fiscalização, assim como 
parabeniza os trabalhos desta gestão e dos referidos Secretários Municipais. 
Questiona com relação às pontes da Gurgueia e Rio Preto e das reformas das 
quadras de esportes do Itaipu e Bairro São João, assim como as reformas das 
estradas Vicinais, como está à previsão dessas obras? O vereador Edimar pergunta 
sobre a Creche Pedro Carreiro no setor Barros e quando irá iniciar o muro e o asfalto 
da mesma? O vereador Terciliano questiona com relação à pavimentação dos 
setores Ana Maria e Morada do Sol. Com a palavra o Sr. Secretario Jorciley diz que 
a quadra de esportes  da Vila Ribeiro e Itaipu já estão sendo licitadas e com relação 
ao muro da Creche Pedro Carreiro e a única que não tem o muro completo mas já 
está planejada para o segundo semestre desse ano.  O vereador Wagner Enoque 
agradece ao Sr. Secretario Jorciley por ter atendido o seu convite e o parabeniza 
pelo seu trabalho. O Sr. Secretario Jorciley precisa se retirar da sessão por 
compromissos na referida Secretaria. O Sr. Secretario Simão diz que os projetos já 
estão finalizados e foram enviados para as respectivas secretarias e esperam que 
em breve as obras solicitadas comecem a dar andamento, quanto as pontes o 
Estado já se comprometeu a executar pois são obras muito complexas e darão inicio 
nas obras da  Vila Goiás, Palmas,Itaipu e o restante do Nova Araguaína, destaca 
ainda  que as  margens do Jacuba já esta contemplado com serviços de drenagem e 
pavimentação e que estão aproveitando projetos prontos. O vereador Silvando 
pergunta com relação ao Terminal Rodoviário, quando será concluída a obra,pois é 
um serviço mal feito que está sendo realizado, destacando que o  aluguel é muito 
caro mais de mil reais sendo que na capital Palmas é no valor de 800 reais, que é 
uma injustiça quem não usa o terminal rodoviário está pagando o valor de 2,50 de 
taxa.  O Sr. Secretário Simão diz que a responsabilidade da obra é da ASTT, mas 
que não é para ter alagamentos e que é preciso aguardar o fim da obra, que a 
empresa quando vence a licitação é a responsável pelo projeto. O Sr. Presidente 
vereador Marcus Marcelo esclarece que soube que a rodoviária está mais quente 
devido o fechamento das laterais. O vereador Divino Bethânia Júnior pede 
permissão para se ausentar da sessão. Sendo aprovado por unanimidade. O 
vereador Israel, indaga acerca do seu requerimento de academia ao ar livre no setor 
Entroncamento e as UBS que estão paralisadas, assim como a obra no setor São 
Miguel, que viu máquinas trabalhando, mas quer saber acerca do prazo de 
conclusão da mesma, que fez um requerimento pedindo explicações quanto ao 
esporte e cumprimenta o ex-vereador Luciano Santana, que esta realizando um bom 
trabalho frente à Secretaria de esporte, bem comoo Secretario Jocirley de Oliveira e  
o Sr. Jarbas Abudi. O Sr. Secretario Sandro agradece a todos pela atenção e coloca-
se a disposição para ajudar e esclarecer o que for preciso. O Sr. Secretario Simão 
diz que o Sr. Prefeito foi enfático não é para prorrogar nenhum  contrato se não 
cumprir e para reincidir, as obras são feitas pelas micro bacias. Agradece pelo 
convite, toda ajuda é bem vinda e enaltece a realização dessa sessão. O vereador 
Geraldo diz que a sua intenção na criação da comissão é para que pudesse ter um 
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momento como esse e agradece as presenças dos referidos secretários.  O 
vereador Edimar pede atenção na ponte Anjo Gabriel. O Sr. Secretario Simão diz 
que essa ponte ainda está sobre a responsabilidade do empreendedor. O Sr. 
Presidente diz que é preciso dar satisfação para a população e passa a palavra ao 
vereador Wagner Enoque que agradece aos Secretários que atenderam o seu 
convite, e que as suas ações são com atitude e transparência e que não teve a 
intenção de chamar ninguém de vândalo, mas diz que é contra o tipo de ação que 
fizeram no Setor Araguaína Sul II , mas deixa bem claro  que esse setor merece as 
obras de pavimentação asfaltica para toda a comunidade. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº009/017 do vereador Delaite 
Rocha. O referido será encaminhado às comissões competentes. O vereador Aldair 
(Gipão) líder do Sr. Prefeito,  pede a retirada de pauta do Projeto de Lei 
Complementar Nº006017 do Executivo Municipal. O Sr. Presidente retira o referido 
projeto a pedido do líder do Sr. Prefeito. Projeto de Lei Nº022/017 do Executivo 
Municipal – Autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito. È feito a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. O vereador Edimar solicita a leitura do Parecer das 
Comissões. È feito a leitura do referido parecer. Continua em 1ª discussão o Projeto 
de Lei Nº022/017. O vereador Leonardo Lima pede a suspensão da sessão para 
sanar uma duvida. O vereador Gideon Soares pergunta se a vinda do Sr. Prefeito 
nesta casa de Lei foi gravado a sua fala. O Sr. Presidente diz que sim, mas não foi 
em sessão ordinária foi uma visita onde foi feita uma exposição pelo Sr. Prefeito. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente prorroga a sessão por 
mais duas horas. Em votação. Aprovado por unanimidade. Continua em 1ª 
discussão o Projeto de Lei Nº022/017. O vereador Terciliano diz que a taxa de juros 
será de 3% ao ano e que entende que Araguaína precisa avançar e antecipa seu 
voto favorável à referida matéria e que compete aos vereadores fiscalizarem a 
aplicação desses recursos. O vereador Geraldo Silva diz que analisou o referido 
projeto e gostaria que pudesse ter o detalhamento da aplicação do dinheiro e o valor 
de cada obra e ressalta que irá votar favorável nessa primeira votação, mas irá 
buscar essas informações. O Sr. Presidente informa que a Rádio da Câmara que 
estava em manutenção já esta em pleno funcionamento. O vereador Israel manifesta 
seu voto favorável e que confia muito no trabalho do Sr. Prefeito. O vereador Gideon 
Soares manifesta seu voto favorável e que com certeza irão fiscalizar a aplicação 
desses recursos. O vereador Ferreirinha diz que é conhecido por todos, a sua 
preocupação com o empréstimo do Governo do Estado para aplicar na nossa cidade 
e que o Sr. Prefeito está certo solicitando essa liberação para aplicar em obras no 
nosso município e manifesta seu voto favorável. O vereador Aldair (Gipão) líder do 
Sr. Prefeito destaca que esses recursos irão oxigenar o nosso município e pede a 
todos que apoie essa matéria. O vereador Alcivan diz que torce pelo 
desenvolvimento da nossa cidade e por isso irá votar favorável nesse projeto. O 
vereador Edimar questiona qual será o poder de investimento do próximo gestor da 
nossa cidade e que vota favorável no referido projeto. O vereador Wagner Enoque, 
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diz que é um projeto muito grandioso, mas que gostaria de um pouco mais de 
detalhes da aplicação dos recursos e que irá votar favorável. O vereador Delan diz 
que essa votação e para que esse projeto seja encaminhado para o Senado para 
ser aprovado e encaminhado ao Presidente da República para liberar o recurso e 
que este será depositado numa conta da Caixa Econômica e o parecer da Comissão 
solicitou planilhas de detalhamento da aplicabilidade desses recursos e espera 
poder recebê-la e por isso manifesta seu voto favorável com essa ressalva. O Sr. 
Presidente diz que é preciso saber respeitar o posicionamento de cada um, mas que 
é preciso ter consciência do que se faz e que o planejamento do Sr. Prefeito é para 
daqui vinte anos e não pensa apenas no hoje.  Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº022/017. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº012/017 do vereador José 
Ferreira (Ferreirinha). O autor pede a retirada do seu projeto para correções. Projeto 
de Decreto Legislativo Nº007/017 do vereador Wagner Enoque – Concede Título de 
cidadão ao Sr. Quirino Barbara da Silva Filho. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº904/017, Nº973/017 e Nº974/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº1000/017, 
Nº1001/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1007/017, Nº1008/017, Nº1009/017, 
Nº1010/017, Nº1024/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº941/017 e Nº942/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº954/017 do vereador 
Jose Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1013/017 e Nº1014/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº991/017 do 
vereador Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1006/017, Nº1005/017 e Nº930/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Zezé Cardoso: Nº948/017, Nº949/017, Nº950/017, Nº951/017 e 
Nº952/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº998/017 do vereador Silvano Faria. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº992/017 e 
Nº993/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Aplauso Nº089/017 da vereadora Zezé Cardoso – Ao Sr. Luis Eduardo Bovolato, 
pela vitória nas eleições para Reitoria da Universidade Federal do Tocantins. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Edimar registra o 
falecimento de um amigo seu o Sr. Ariosto Raimundo. Nada mais havendo a tratar o 
Sr. Presidente 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.  

  
    


