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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatorze dias do mês de Agosto 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, 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, 
Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos 
em número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Gilmar para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Eclesiastes – Capitulo 11, Versículo 06. O secretario faz a leitura da ata 
da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) registra a presença dos membros da Pastoral da 
AIDS e o Sr. Presidente os convida para a Tribuna de Honra.  O vereador Divino 
Bethania Junior fala sobre o fato que ocorreu com o Diretor de uma escola o 
Professor Mariano e que apresenta uma moção de aplauso ao mesmo, diz que com 
relação ao Projeto do CREA convidou um Engenheiro para acompanhar e conversou 
com o mesmo sobre esse Projeto e espera que os interessados do CREA 
compareçam, pois caso contrário irá votar contrario ao mesmo. O Sr. Presidente 
informa aos vereadores que o Sr. Secretario Municipal Frederico e a Dra. Luciana  
representante da OAB, estão presentes para a explanação que será feita sobre o 
Plano Diretor e que não há matéria em debate e pede aos vereadores que adentrem 
aos cumprimentos. O Sr. Presidente registra a presença do Jornalista Sr. Emilio. O 
Sr. Presidente informar com relação ao uso da Tribuna não tem dificuldades de 
autorizar, visto que atenda o Regimento Interno da Casa. Correspondências: Ofício 
025/017 – Gabinete do vereador Delaite Rocha (Delan) – Assunto: Ausência na 
Sessão do dia 14/08/2017. Oficio Nº23/2017 – Gabinete da vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) – Assunto: Comunicar ausência de sessão. OFICIO 
GAB/SUPADM/PLANEJAMENTO Nº1187/2017 – Secretaria Municipal da Saúde – 
Assunto: Audiência Pública sobre o PLANO MUNICIPAL DE SAÙDE , nos dias 16 e 
18 de Agosto de 2017 as 19:00 horas no CCABA e Ginásio de Esportes do Bairro 
São João. Oficio Nº409/2017/SEMASTH – Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação – Assunto: Convite Palestra com o tema: Direito e 
Convivência Familiar e Comunitária e Colocação de Crianças em Família Substituta. 
Oficio – Circular 4/2017 – Ministério Público – Assunto: Suspensão das atividades 
desta unidade entre os dias 07 e 10 de Agosto e retorno a partir do dia 14 de Agosto 
no endereço Avenida Neif Murad, Lt01, Qd 01 Setor Jardim Goiás Araguaína/TO. 
Oficios da Caixa Economica Federal: Nº1984/2017/GIGOVPM/SR Tocantins – 
Assunto: Alteração Contratual. Nº1984/2017/GIGOVPM/SR Tocantins – Assunto: 
Alteração Contratual. Nº2305/2017/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. Nº 2286/2017/ GIGOVPM – Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. 
Nº1984/2017/GIGOVPM/SR Tocantins – Assunto: Alteração Contratual. Oficio 
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Observatório Social Nº31/2017 – Assunto: Agradecimentos. Oficio Nº8 – Associação 
de Desenvolvimento Centro Social do Araguaína Sul – Sr. Valdecir Lopes de 
Oliveira. O Sr. Presidente solicita que seja fornecido cópias de todas as 
correspondências à todos os vereadores e fala aos vereadores que se programem 
quanto aos ofícios de eventos. Ordem Do Dia: Visita Institucional do Sr. Frederico 
Minharro Prato – Secretário Municipal de Planejamento – Assunto: Revisão do Plano 
Diretor. Com a palavra o Sr.  Secretario Frederico que pede desculpas por não ter 
vindo na semana passada por ter tido uma viagem, diz que essa revisão já estava 
passando da hora de ser feita e que essa apresentação foi a mesma feita na 
Audiência Pública do ano passado, ressalta que essa Lei está organizada em 
Ordenamento do Solo e apresenta também as diretrizes para o parcelamento do 
solo urbano e destaca os prazos que deverão ser cumpridos. Diz que o Plano Diretor 
deve ser seguido por todos e que apresenta a divisão do Município para que nos 
próximos dez anos não se tenham os problemas que encontram hoje no nosso 
município.  O Sr. Secretario Frederico diz que a questão de zoneamento já vem 
sendo tratado pelas diretrizes de trabalho do Executivo Municipal. Ressalta a 
Implantação da APA, nascentes de Araguaína e a criação do Parque Urbano 
Nascentes do Neblina onde estão localizadas as nascentes do Corego Neblina e 
que a preservação dessa nascente será um dos principais pontos ambientais. O Sr. 
Frederico fala que a melhoria das calçadas e da acessibilidade foi algo bastante 
discutido e solicitado na Audiência Pública. O vereador Geraldo destaca com relação 
à regularização fundiária e a nomenclatura das ruas que necessita de 
reorganização. O vereador Carlos Silva pergunta com relação ao Centro 
administrativo da nossa cidade, não conseguiu encontrar no texto do Projeto e 
gostaria de saber também para onde a Câmara Municipal será deslocada, pois se 
não estiver especificado terão que votar em outro projeto futuramente. O Sr. 
Secretario  Frederico destaca que a questão do Paço Municipal já se tem a área 
publica, mas estão emperrados na questão dos recursos pois não conseguiram 
recursos federais, visto que estão empenhados na conclusão da Via Lago. O 
vereador Carlos diz que não há previsão então para a obra do Paço Municipal. O Sr. 
Secretario diz que previsão há, mas que a questão trata-se de recursos. O Sr. 
Presidente diz que já se tem a área e que a ideia do Sr. Prefeito é sim construir o 
Paço Municipal e a Câmara estará nesse projeto, mas que tudo isso depende de 
recursos, pois não se pode iniciar uma obra sem previsão orçamentária. O vereador 
Terciliano Gomes questiona com relação ao Transporte Público da cidade que tá 
longe de ser um transporte de qualidade e fala também com relação aos moradores 
ribeirinhos do Rio Lontra como serão deslocados e ressalta com relação ao setor 
Ana Maria se a licitação da pavimentação asfaltica do mesmo será feita esse ano. O 
Sr. Frederico diz que com relação ao Rio Lontra, não é fácil conter ocupações 
desordenadas e que todas as regras e normas serão estipuladas no Plano Diretor e 
que não será derrubada a casa de ninguém e que essa reorganização será feita 
daqui pra frente. Quanto ao setor Ana Maria é preciso recuperar o Córrego São 
Benedito para que o referido setor possa ser recuperado. O vereador Wagner 
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Enoque fala com relação à destinação dos lixos de oficinas mecânicas e lixos que 
contaminam o solo. O Sr. Frederico diz que essa questão é de responsabilidade da 
Secretaria do Meio Ambiente e cabe a cada empreendedor dar fim ao seu lixo de 
forma responsável. O Secretario Frederico diz que a Educação, Esporte, Cultura e 
Lazer também estão inseridos e que estão viabilizando a implantação do Projeto 
Araguaína Conectada, para ajudar na segurança publica da cidade, quanto as   
áreas de condomínios serão inseridas no Plano e cita como exemplo o Jardim Siena 
e o Capital Empreendimento, será inserido também o IPTU Progressivo, operações 
urbanas consorciadas e zonas especiais de interesse social e será feito um estudo 
de impacto de vizinhança e a prefeitura deverá elaborar um cadastro.  O vereador 
Aldair (Gipão) destaca com relação ao Transporte Público, pois a Prefeitura terá que 
discutir com relação a um Fundo para manter o Transporte Público, para arcar com 
relação as gratuidades, pois é uma situação muito complicada. O Sr. Presidente 
informa que em breve colocará o uso da palavra pela Dra. Luciana que representa a 
OAB. O vereador Divino Bethânia Júnior, fala com relação ao muro do DERTINS que 
desobedece às normas e invade a calçada e a rodovia e os Governadores que já 
passaram não tomaram nenhuma providência, questiona com relação à Rede de 
Esgoto da cidade, não viu nada com relação a isso, e que é totalmente contra as 
Estações de Tratamento nas áreas urbanas e que a Empresa Saneatins ou BRK é 
uma empresa incompetente e que leve essas estações de tratamento para fora da 
cidade e gaste o que for preciso, pois já lucraram e lucram muito com o nosso 
município. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca ainda a questão da fossa da 
CPPA, que vaza todos os dias e que isso é um absurdo, pois é preciso que o 
Município dê o exemplo certo.  O vereador Edimar quer confirmar se ouviu 
corretamente que não está tendo recursos para a conclusão das obras da Via Norte 
e registra a presença do seu irmão Dionísio. O Sr. Presidente registra a presença do 
vereador Alcides da cidade de Piraquê. O vereador Geraldo Silva fala com relação à 
área do Distrito do Novo Horizonte que não está inserido no Plano Diretor e a Lei da 
criação do Distrito já foi aprovada. O vereador Terciliano Gomes ressalta com 
relação ao transporte clandestino que é o grande problema do Transporte Público da 
nossa cidade. O vereador Israel Gomes ressalta que ouviu falar que a Empresa 
Passaredo está querendo devolver a administração do Transporte Público para o 
Município e que gostaria de saber se procede e com relação ao recurso  
(empréstimo) no valor de 180 milhões que foi autorizado por essa Casa destinado 
para a duplicação da Avenida Neblina que trata da Via Norte. O Sr. Presidente 
suspende a sessão para que o Sr. Secretário possa dar uma entrevista a Imprensa 
local. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  O vereador Gideon Soares 
destaca que a Empresa Viação Lontra saiu da administração do Transporte Público 
da nossa cidade e que até agora não se viu nenhum avanço no Transporte Público. 
O vereador Aldair diz que destacou com relação à Empresa não ter condição 
financeira de se manter por causa das gratuidades e que é preciso fazer essa 
discussão para sanar esse problema. O Sr. Presidente convida a Dra. Luciana para 
usar a palavra visto que a mesma lhe informou que tem um compromisso agendado 
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as 17:00horas. Com a palavra a Dra. Luciana que cumprimenta a todos os presentes 
e destaca que atua na Comissão de Direito Urbanístico da OAB, diz que 
acompanhou os debates realizados em Araguaína e em Palmas quanto a revisão do 
Plano Diretor e que vale ressaltar que a Empresa elaborou muito bem esse Plano 
Diretor, mas que gostaria de ressaltar alguns pontos e que o principal aspecto é a 
participação popular. A Dra. Luciana ressalta que a Comissão entende que não 
houve participação popular ampla, a Lei foi cumprida, mas não se pode afirmar que 
a população participou ativamente e que a OAB irá insistir nessa questão. Questiona 
se  houve alguma reunião de Julho até hoje  ressalta com relação a revisão do Plano 
Diretor ocorrer em ano político e que há uma recomendação expressa do Ministério 
Público quanto a essa questão. A Dra. Luciana diz que a população precisa ser 
ouvida e acima de tudo precisa entender o que está sendo apresentado, mas 
ressalta que é muito difícil entender algo durante quatro horas seguidas de 
apresentação, em escolas sem nenhuma condição, pois essas reuniões precisam 
ser realizadas em horários que seja fora do horário de expediente dos trabalhadores. 
O Sr. Presidente diz percebe que o maior questionamento está sendo quanto a 
pouca participação da população nas Audiências do Plano Diretor e pergunta a 
cidadã Luciana e não a Advogada, se o Plano Diretor está bem elaborado e 
formulado. A Dra. Luciana diz que o Plano Diretor é perfeito a sua elaboração está 
impecável e que quanto a questão técnica está correto. O Sr. Presidente diz que 
está Casa de Leis realiza Sessões nos Bairros e que são realizadas no período 
noturno e a última que foi realizada no Bairro JK, a população compareceu 
pouquíssimo e que há muita dificuldade quanto a essa questão, diz que está falando 
a Dra. Luciana não para defender o Executivo Municipal e sim para que fique claro o 
quanto é difícil essa questão. O Sr. Secretário Frederico diz que foi na mídia várias 
vezes para divulgar as Audiências para discutirem o Plano Diretor e que é algo 
difícil. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que com relação às Audiências 
Públicas rodou Araguaína inteira e que pela primeira vez viu o Plano Diretor ser 
discutido em toda a cidade, e que no começo iam algumas pessoas depois quase 
ninguém, destaca que entende a Dra. Luciana e concorda que deve haver mesmo a 
participação popular mais é algo difícil e que está falando também não para 
defender o Executivo Municipal e sim para que seja esclarecida essa questão. 
Questiona onde estão as outras Organizações e Instituições, como Rotary, Lions e 
muitas outras, para participarem dessa reunião, pois essa discussão é de interesse 
de todos.  A Dra. Luciana diz que será necessário que sejam formados novos lideres 
para se manifestarem e que esse Plano não cumpre os preceitos democráticos que 
precede o Ministério das Cidades, e sugere que a Câmara Municipal realize 
Audiências junto as Associações de Moradores e que a OAB já se disponibilizou a 
ajudar e apoiar no que for preciso, e colocam-se a disposição para colaborar no que 
for preciso. O Sr. Secretario Frederico diz que enquanto cidadão concorda com 
vereador Terciliano quanto a fiscalização dos clandestinos, diz que com relação a 
Estação de Tratamento da Avenida Marginal Neblina, ela está com os dias contados, 
será levada para o Setor Barra da Grota, mas bem longe do perímetro urbano do 
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referido setor. O vereador Israel Gomes pede ao Sr. Secretario que possa responder 
seu questionamento. O Sr. Secretário Frederico diz que o projeto da Via Norte já se 
tem um trecho feito e um trecho em execução  e que o trecho mais oneroso da Via 
Norte que é da canalização do Corego Neblina até o Córrego Canindé   será feita 
com esses recursos que foram questionados pelo vereador Israel. O Sr. Presidente 
agradece ao Sr. Secretario Frederico pela sua presença e pelas explicações feitas, e 
que a sua presença foi muito importante. O Sr. Secretario agradece a todos pela 
atenção e pela compreensão e coloca-se a disposição para ajudar no que for 
preciso. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projetos de Lei para as 
Comissões: Nº031/017 do vereador Professor Delan, Nº013/017 do vereador Gideon 
Soares, Nº014/017 do vereador Silvano Farias (Picolé) e Nº015/017 do vereador 
Silvano Farias (Picolé). Os referidos projetos serão encaminhados às comissões 
competentes. O vereador Gideon Soares solicita do Sr. Presidente que possa 
colocar em votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº013/017 de sua autoria visto 
que será feito a entrega de títulos e não dispõe de nenhum para entregar. O Sr. 
Presidente deixa autorizado para que possa ser inserido nesta sessão e na próxima 
os Projetos de Decretos Legislativo dos vereadores que não possuem Títulos de 
Cidadão para fazer a entrega. O vereador Ferreirinha pede alteração de pauta para 
a votação do Projeto de Lei Nº012/017 de sua autoria. Em votação o pedido de 
alteração de pauta. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº012/017 do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) – Inclui no Calendário Oficial do Município de 
Araguaína o Dezembro Vermelho. È feito à leitura na integra do referido projeto. 
Emenda Nº001/017 de autoria das Comissões de Finança e Orçamento e Justiça e 
Redação. È feita à leitura da referida emenda. O Sr. Presidente pede a prorrogação 
da sessão por mais uma hora. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em 
discussão a emenda. O vereador Terciliano Gomes manifesta-se contrário a referida 
emenda, pois no seu ponto de vista o Projeto da forma original não haverá prejuízo 
algum para o Município. O vereador Alcivan manifesta seu apoio ao vereador 
Terciliano. O vereador Gideon sugestiona para que possa ser retirada a matéria visto 
que há membros da referida Comissão presentes nesta discussão. Com a palavra o 
vereador Israel Gomes diz que para que não haja nenhum problema solicita a 
retirada das emendas e as mesmas possam retornar na próxima sessão. O Sr. 
Presidente retira as emendas e que as mesmas retornarão na 2ª discussão do 
Projeto de Lei Nº012. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº012/017 do vereador José 
Ferreira (Ferrerinha). O vereador Ferreirinha pede autorização para que o Sr. 
Manoel Cardoso e sua esposa Sra. Ercilene possam usar a palavra, pois os mesmos 
são membros da Pastoral da AIDS. Em votação a solicitação do vereador 
Ferreirinha. Aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Manoel Cardoso, 
agradece por esse espaço e diz que Araguaína será um marco com o Dezembro 
Vermelho e destaca que a AIDS está em todos os lugares e em todas as classes 
sociais, e que é preciso que toda a sociedade atente para esse problema, diz que 
Araguaína foi a primeira cidade do Estado a implantar a Pastoral da AIDS,  que é um 
trabalho que não olha religião, classe social e sim trabalhar em prol do ser humano. 
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Com a palavra a Sra. Ercilene que destaca que essa conscientização tem que ser 
feita com urgência, ou seja, é pra já. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº012/017. 
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº028/017 do Executivo Municipal. Em 1ª 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que pediu vistas a esse projeto na 
esperança de que alguém da referida instituição que é o CREA pudessem vir a esta 
Casa de Leis ou mesmo procura-lo para fazer os devidos esclarecimentos quanto a 
essa matéria, só que  ninguém compareceu. Destaca que conversou apenas com o 
Sr. Eduardo Noleto e falou da necessidade do comparecimento de algum membro 
do CREA e que acha que não estão interessados nessa área, mas que em respeito 
ao Sr. Eduardo Noleto solicita que algum vereador peça vistas para terem um prazo 
maior, pois se o mesmo entrar em votação votará contrario ao projeto. Com a 
palavra o vereador Carlos Silva destaca que tem certeza que se fosse uma área 
dessa Casa de Leis não doariam, pois se fosse para doar, seria  para uma Entidade 
que faça por merecer e que contribua para a nossa sociedade. O vereador Wagner 
Enoque diz que o seu voto é contrário ao referido projeto e concorda com o vereador 
Carlos Silva.  O vereador Terciliano manifesta seu voto favorável ao projeto, mas 
caso algum vereador peça vista do projeto irá votar favorável ao pedido de vista. O 
vereador Ferreirinha pede prorrogação da sessão por mais uma hora. Em votação o 
pedido de prorrogação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente diz que com 
relação a convidar um representante do CREA isso não cabe a esta Casa de Leis, 
mas se o líder do Sr. Prefeito achar por necessário a Casa está aberta para receber.  
O vereador Gideon Soares pede vista do referido projeto. Em votação o pedido de 
Vista. Aprovado por Maioria. Sendo contrários os vereadores: Edimar Leandro, 
Silvano Farias, Leonardo Lima, Wagner Enoque e Carlos Silva. O Sr. Presidente 
coloca em votação a inclusão dos Projetos de Decretos Legislativos de Nº013/017, 
Nº014/017 e Nº015/017  na Ordem do Dia de hoje. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº013/017 do vereador Gideon Soares – Concede 
Titulo de Cidadão ao Sr. Claudivan de Abreu. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº014/017 do vereador 
Silvano Farias – Concede Título de Cidadão ao Sr. Mario Bento de Oliveira. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº015/017 do vereador Silvano Farias – Concede Título de Cidadão ao 
Sr. Rosendo Batista Lima. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Resolução Nº004 /017 de autoria da Mesa Diretora – 
Dispõe sobre a alteração do Artigo 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Araguaina - TO. È feita à leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 
1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues: Nº1169/017, Nº1170/017 e Nº1171/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: 
Nº1095/017, Nº1097/017 e Nº1098/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1160/017 do vereador Edimar Leandro. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1132/017 do 
vereador Geraldo Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1136/017, Nº1137/017 e Nº1138/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes: Nº1141/017, Nº1142/017, Nº1143/017 e Nº1144/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Vice Presidente vereador 
José Ferreira assume a presidência da Mesa Diretora. Requerimento Nº1124/017 do 
vereador José Ferreira. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº1154/017, Nº1155/017 e Nº1156/017.  
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1168/017 
do vereador Marcus Marcelo. Em discussão. O autor destaca que esta propositura 
vem com o intuito para que possa ser feita uma discussão madura e com as pessoas 
certas quanto a questão da violência nas escolas públicas, pois há relatos de 
professores que não querem nem trabalhar em determinadas escolas com medo da 
violência que está tendo.Fala isso pelo fato que ocorreu com o Professor Mariano e 
que ainda bem que a sociedade mostrou apoio ao mesmo e que é preciso que a 
sociedade veja como se deve dar valor aos Professores da nossa cidade. O 
vereador Edimar Leandro diz que o Professor Mariano está passando um vexame 
quanto ao que a  SEDUC está fazendo com o mesmo, com uma enquete para saber 
se o professor Mariano deve permanecer na Direção da referida escola que trabalha. 
O vereador Israel manifesta seu apoio ao vereador Marcus Marcelo e diz que ficou 
indignado com a situação sofrida pelo professor Mariano. O vereador Wagner 
Enoque manifesta seu voto favorável à referida propositura. O vereador Marcus 
Marcelo diz que como professor recebe muitas queixas e reclamações de colegas 
professores com relação a violência nas escolas.  O vereador Gideon Soares 
ressalta que a educação começa-se em casa e que será uma discussão que deve 
abranger não somente o nosso município, mas todo o Estado. O vereador Gilmar 
Oliveira manifesta seu voto favorável. Em discussão. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Farias (Picolé): Nº1147 e Nº1148/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1130/017 do 
vereador Terciliano Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1130/017 e Nº1164/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº104/017 
do vereador Divino Bethânia Júnior – Ao Sr. Mariano Soares da Costa – Diretor da 
Escola Estadual Guilherme Dourado, pelos relevantes serviços prestados a 
Educação. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que essa 
moção vem com o intuito de parabenizar o Professor Mariano pelo seu trabalho 
frente a educação e que o fato que ocorreu com o mesmo é algo inadmissível e que 
manifesta seu apoio ao professor Mariano que é um cidadão honrado e merecedor 
dessa moção.  Em votação a Moção Nº104/017. Aprovado por Unanimidade. 
Indicação Nº045/017 do vereador Gideon Soares. A indicação será encaminhada a 
quem de direito. Tribuna: o vereador Divino Bethânia Júnior fala com relação a um 
fato lamentável onde um caminhão carregado de abacaxis tombou e foi saqueado 
por pessoas que passavam pelo local. O vereador Edimar parabeniza o vereador 
Geraldo Silva pela organização da Cavalgada do Novo Horizonte. O vereador 
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Geraldo Silva agradece pelos cumprimentos e agradece a todos que ajudaram e 
manifestaram apoio na realização da cavalgada do Distrito de Novo Horizonte. 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.  
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