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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatro dias do mês de Setembro 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 
Wagner Enoque  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Mateus, 
Capitulo 05, Versículo 01 - 09. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.  O Sr. Presidente informa a 
todos que houve um mal entendido na realização desta sessão, pois o Conselho 
Tutelar enviou vários ofícios convidando pessoas para esta sessão  que não 
constam no teor do Requerimento do vereador Geraldo Silva que foi aprovado por 
Unanimidade por esta Casa de Leis, visto isso irão analisar esta questão para que 
não fique prejudicada a realização dessa sessão e também não prejudique a vinda 
das pessoas que compareceram nesta Casa de Leis. O vereador Edimar Leandro 
pede ao Sr. Presidente que possa agendar a vinda dos Secretários Municipais da 
Administração e da Fazenda conforme requerimento de sua autoria que foi 
aprovado. O Sr. Presidente registra a presença da Ex-vereadora Silvinia e fala ao 
vereador Edimar que está analisando e atendendo os requerimentos de convite 
conforme a ordem de aprovação dos mesmos. Correspondências: Oficio Nº263/017 
– Conselho Tutelar Polo I Comarca de Araguaína – TO – Coordenadora Conselho 
Tutelar Polo I – Larissa Dias Carneiro Assunto: Justificativa de Ausência. Oficio 
Nº033/2017 – Gab. Cmdo  - Comandante do 2º BPM. Oficio nº262/017 – Copnselho 
Tutelar Polo I Comarca de Araguaína – TO  - Coordenadora Conselho Tutelar Polo I  
a Sra. Larissa Dias Carneiro – Assunto: Justifica de ausência. Oficio 
Nº113/2017/DECA – Delegada de Policia Civil – Assunto: Solicitação de 
comparecimento. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente registra a presença da sua 
esposa a Sra. Fernanda . O vereador Geraldo Silva faz um requerimento verbal para 
que possa ser incluído na ordem do dia o convite aos representantes da Policia 
Militar, Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria de habitação e 
Assistência Social. O Sr. Presidente diz que irá suspender a sessão para que 
possam conversar e resolver essa questão dos convidados da sessão sem ferir o 
Regimento Interno e informa que este que ampara o requerimento verbal. Em 
seguida coloca em votação o requerimento verbal feito pelo vereador Geraldo Silva. 
Sendo aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  O 
Sr. Presidente esclarece que tudo foi resolvido respeitando o Regimento Interno da 
Casa e faz a composição da  Mesa Diretora convidando para compô-la: a Sra. 
Fernanda Ribeiro – Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e 
Habitação, o Sr. Joaquim Quinta Neto – Secretario Municipal da Administração, a 
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Sra. Tenente Coronel Livia, a Sra. Larissa Dias Carneiro – Representante do 
Conselho Tutelar Polo I e o Sr. Raimundo Nonato Cardoso – Representante do 
Conselho Tutelar Polo II. O Sr. Presidente convida para compor a Tribuna de Honra 
os membros dos Conselhos Tutelares, membros da Funanc, membros da Policia 
Militar. O Sr. Presidente informa que o Interprete de Libras Concursado o Sr. Diogo 
está fazendo a tradução ao vivo dessa sessão que está sendo transmitida pelo 
facebook do vereador Terciliano Gomes e em seguida passa a palavra ao vereador 
Geraldo Silva autor do requerimento,  que agradece a todos que compareceram 
nesta sessão e destaca a importância da criação do Conselho Tutelar que foi criado 
pela Lei Nº8069 de 13/07/1990, suas funções e sua área de trabalho estão voltados 
para zelar dos direitos da criança e do adolescente, cabe também ao Conselho 
Tutelar articular o poder publico e a sociedade civil em torno da efetiva promoção e 
defesa das garantias legalmente asseguradas ao publico infanto juvenil. Diz que 
esta sessão tem como finalidade de mostrar a real situação dos Conselhos Tutelares 
da nossa cidade e os trabalhos que os mesmos desempenham fazendo com que 
seus direitos que são assegurados na Lei e na aplicabilidade do ECA – Estatuto da 
Criança e Adolescentes sejam respeitados. O vereador Geraldo Silva diz que 
acredita muito no trabalho do Conselho Tutelar e que este é um momento importante 
para discutirem sobre as demandas prioritárias para que quando forem discutir o 
orçamento anual saibam inserir essas demandas na peça orçamentária e que 
gostaria de agradecer ao Sr. Presidente Marcus Marcelo pela condução dos 
trabalhos desta Casa de Leis. Com a palavra o Sr. Raimundo Cardoso – Conselheiro 
Tutelar cumprimenta a todos os presentes e a toda a rede de proteção e aos 
Secretários Municipais da Habitação e Assistência Social e Administração.  Destaca 
o Artigo 227 da Constituição Federal que criou os Conselhos Tutelares e a Lei 
nº8069/1990 como foi dito pelo vereador Geraldo,  diz que a drogadição no nosso 
município tem crescido muito e que Araguaína é a cidade do Tocantins que mais 
morre adolescentes e que é preciso atentar para essa questão pois é um dado muito 
alarmante. Destaca  que o Conselho Tutelar a cada seis meses precisa prestar 
contar e enviam os relatórios para a Secretaria responsável e que não recebem 
nenhuma resposta ou seja, nada e dito pelos documentos que enviam, e que não 
sabem se o serviço se o trabalho que orientaram para ser feito será executado, pois 
o Conselho Tutelar não é um órgão executor e sim orienta o deve ser feito. O Sr. 
Raimundo diz que os Conselheiros Tutelares estão desprovidos de qualquer 
segurança, pois precisam dessa proteção sendo que Conselho Tutelar desce no 
submundo, na “fossa” da sociedade para que consigam exercer seus trabalhos, e diz 
que está na hora dos Conselhos Tutelares terem um Segurança nas suas sedes. Diz 
ainda que o Conselho Tutelar tem a mesma função que um Juiz quanto a garantia 
dos direitos humanos da criança e adolescente e que o Conselho Tutelar carece de 
pessoas que estejam ao lado deles lhes ajudando e apoiando na aplicabilidade do 
ECA. Com a palavra a Sra. Larissa Dias que cumprimenta a todos os presentes e diz 
que muito já foi falado quanto ao trabalho do Conselho Tutelar e também quanto ao 
ECA, por isso gostaria de destacar que foi feito uma capacitação ano passado para 
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todos os Conselheiros Tutelares que foi muito boa, mas destaca que é importante 
que sejam realizadas capacitações continuadas. Diz que a cada dia o Conselho 
Tutelar tem sido visto mais amplamente pela sociedade, mas que ainda sofrem por 
ainda ter pessoas e órgãos que não sabem distinguir o real trabalho do Conselho 
Tutelar. A Sra. Larissa ressalta que a falta de estrutura é algo que limita muito o 
trabalho do Conselho Tutelar, mas que mesmo assim tentam fazer o possível para 
desempenharem seus trabalhos, informa alguns dados como: ano passado foram 
1561 casos acompanhados pelo Conselho Tutelar, e 48 casos de estupros de 
vulneráveis e que esses dados são apenas do Polo I e se analisarem bem esses 
números os mesmos podem ser dobrados, pois ainda tem os casos do Polo II, e tem 
aqueles que vão direto para a Delegacia da Infância e Adolescência. Ressalta que 
os casos de drogadição e estupros de vulneráveis tem sido alarmante, pois está 
crescendo muito, é preciso pensar em políticas públicas para essas demandas e 
ressalta a necessidade de se ter uma Casa de Passagem na nossa cidade para que 
possa dar suporte quanto aos casos que envolvem menores infratortes. A palavra é 
aberta aos vereadores. O vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que é preciso saber distinguir moralidade de legalidade. 
Destaca a importância de atentar para as crianças que ficam em bares ou nas ruas 
pedindo dinheiro ou comida e que não se podem dar, pois mesmo o alimento que se 
dá para uma criança que está na rua  pode-se estar alimentando nela a ideia de que 
ficar na rua pedindo é certo, ou seja, é preciso fazer um trabalho para 
responsabilizar os responsáveis por essas crianças que ficam nas ruas. Diz que 
gostaria de parabenizar o vereador Geraldo Silva pela realização desta sessão. Com 
a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior que faz uma explanação sobre os 
trabalhos e a função do Conselho Tutelar e que este não é um órgão assistencial e 
sim exerce uma função quando infelizmente a família é omissa, ou seja, quando os 
pais e mães não desempenham suas responsabilidades para com seus filhos, o 
Conselho Tutelar se vê obrigado a agir e a tomar as devidas providências no amparo 
quanto aos direitos de uma criança. Diz que com relação à Casa de Passagem é 
algo de relevância e urgência devidos os casos de menores de idade envolvidos no 
mundo do crime e que não podem ficar juntos com crianças que foram acolhidas por 
outra questão e que se coloca a disposição para ajudar no que for preciso. Com a 
palavra o vereador Wagner Enoque registra a presença da sua esposa a Sra. 
Fabiane Cristina que é Conselheira Tutelar, diz que irá falar um pouco de como é 
difícil trabalhar e cuidar de pessoas e famílias que estão sendo destruídas pelas 
drogas e que sabe bem, pois cuida de uma instituição que tenta recuperar crianças, 
jovens e adultos envolvidos com drogas. Deixa o seu apoio para os Conselhos 
Tutelares Polos I e II e diz que cada um tem que fazer um pouco mais para ajudar 
essas pessoas que estão vulneráveis ao mundo das drogas. Com a palavra o 
vereador professor Delan, questiona se o Conselho Tutelar age de forma preventiva 
ou somente através de denuncias e pergunta também quais as características 
principais das crianças envolvidas nos casos mencionados, diz que o poder público 
não pode adotar os deveres que são exclusivos das famílias, pois há casos que a 
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obrigação e de cada família. O vereador Geraldo Silva pede aos Conselheiros que 
possam encaminhar para esta Casa de Leis uma cópia da prestação de contas dos 
Conselhos Tutelares. Com a palavra a vereadora Zezé Cardoso que parabeniza os 
Conselhos Tutelares pelo trabalham que realizam. O vereador Edimar Leandro 
pergunta a representante da Policia Militar sobre um caso ocorrido na cidade de Três 
Lagoas, onde morreu duas crianças afogadas na piscina de casa, como a família 
responde legalmente nessa situação. O vereador Aldair (Gipão) diz que é um 
absurdo que estão querendo transferir toda a responsabilidade dos pais para o 
Poder Publico e que isso é muito cômodo, é preciso que todos comecem a se 
policiar, pois se assim não fizerem não conseguiram chegar a lugar nenhum. 
Questiona qual é o perfil dos estupradores, se hás dados sobre essa questão. O 
vereador Israel Gomes destaca que o trabalho do Conselho Tutelar é muito 
importante manifesta seu apoio. O vereador Gilmar ressalta o trabalho do Conselho 
Tutelar, mas questiona com relação a necessidade do adolescente trabalhar para 
que não fique ocioso. Com a palavra o Secretario Municipal, Joaquim Neto que 
cumprimenta a todos os vereadores e agradece a sua equipe de trabalho e a todos 
que ajudam e somam com os trabalhos da referida Secretaria. Diz que o Conselho 
Tutelar está vinculado a Secretaria da Administração mais com relação à parte 
estrutural, quanto aos programas sociais e o pós-atendimento está vinculado a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Diz que o 
Município sempre está ao lado dos Conselhos, destaca algumas ações que o Poder 
Público executa para ajudar os Conselhos Tutelares: paga o aluguel das sedes dos 
Conselhos, o carro e sua manutenção total assim como o motorista e que irá tentar 
ver essa questão do segurança, mas que precisa ter dados sucintos quanto a essa 
situação para analisarem se será preciso um Segurança ou um sistema de 
segurança. Diz que foram elaborados alguns procedimentos juntamente com os 
Polos I e II ,  com relação as diárias,já com relação a formação continuada, diz que o 
recurso que tem para arcar com as diárias é de 6 mil e 500 reais e 26 mil reais para 
a contratação de pessoas jurídicas e 26 mil reais para contratação de pessoas 
físicas e ressalta que há um volume muito grande de diligencias e com esse 
orçamento não dá para pagar as diárias  ordinárias e a formação continuada. O Sr. 
Secretario diz que uma solução foi trazer uma pessoa para ministrar um curso ou 
uma palestra e que já passou essa situação para os Polos dos Conselhos, mas até 
agora está aguardando a indicação de um nome, pois fica muito mais viável e mais 
econômico trazer uma pessoa que pode capacitar todos os conselheiros do que  
dois ou três Conselheiros irem para fora fazer um curso, o Sr. Secretario Joaquim 
Neto  destaca que é muito importante divulgar o trabalho do Conselho Tutelar pois a 
sociedade está longe de saber como é feito esse trabalho. O vereador  Divino 
Bethânia Júnior diz que a família está comprometida e por isso a dificuldade das 
crianças terem destinos bons, e que não adiantaria a melhoria das condições dos 
Conselhos, pois a fonte é na educação familiar, mesmo aumentando os Conselhos 
não adiantaria, o problema é maior, seria a cidade em si, seria melhoria na 
educação, seria a melhoria na assistência social, as ações devem ser mais 
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pertinentes no local do problema, senão ficarão “enxugando gelo” e destaca que o 
vereador Geraldo Silva trabalhou como Conselheiro Tutelar e o mesmo conhece a 
realidade do Conselho.  O Secretário Joaquim Quinta diz que está ruim, mas poderia 
está pior, o debate é muito amplo, e cada um dos vereadores pode somar com essa 
discussão, que a secretaria pode ajudar com a questão da estrutura.  Com a palavra 
a Secretaria Fernanda Ribeiro que parabeniza o vereador Geraldo Silva pela 
iniciativa desse debate destaca que hoje Araguaína tem mais vagas nas creches do 
que alunos, diz que a Prefeitura,  a gestão dá o suporte básico para a população, 
mas infelizmente tudo acaba por esbarrar na questão da segurança pública. Hoje o 
município tem duas Casas de acolhimento que custa 90 mil reais mensais e a 
contrapartida do Ministério é apenas de 13 mil reais o restante quem paga é o 
Municipio. A Sra. Secretaria Fernanda ressalta que uma Casa de Passagem na 
nossa cidade  é uma questão ilusória, pois não se pode deter um menor infrator 
dentro dessa Casa, ou seja isso não é viável. O vereador Geraldo diz que a Casa de 
Passagem é para que abrigue menores infratores inclusive de outras localidades, 
para que não fiquem juntos com as crianças que já estão na Casa de Acolhimento 
Ana Carolina. A Sra. Secretaria  diz que a  Casa de Acolhimento não recebe 
nenhuma criança de outra localidade, mesmo sendo Araguaína que paga a conta, 
ressalta que o único município do Estado do Tocantins que faz funcionar o programa 
da Família Acolhedora é Araguaína, sabe que dificuldade existem, mas os 
programas sociais estão em pleno funcionamento.  O vereador Divino Bethânia 
Júnior questiona como é feito quando um menor infrator vem com ordem judicial. A 
Sra. Secretaria diz que se recusam a receber e tentam entrar num acordo através do 
bom senso. Sabe que é uma problemática muito seria e que todos os casos de 
vulnerabilidade social vêm de problemas familiares e que infelizmente são famílias 
que não existem. O vereador Wagner Enoque ressalta que na Casa do Semi 
Liberdade tem mais funcionários do que adolescentes e que é o Estado que paga 
essa conta e questiona depois que esses jovens fizerem dezoito anos como ficarão. 
A Tenente Livia esclarece que os jovens que são enquadrados em crimes hediondos 
como estupros são apreendidos e só depois passam para o semiaberto. Com a 
palavra a Secretaria Fernanda diz que nos casos onde o jovem tem interesse e se 
enquadra, encaminham para poderem fazer um curso de capacitação. Ressalta que 
a Secretaria está de portas abertas para receber a todos e que o trabalho que o 
Conselho Tutelar desempenha dentro do nosso Município e de suma importância. 
Com a palavra a Tenente Coronel Livia, que destaca que a Policia Militar sempre 
procura atuar em parceria com as Secretarias e com o próprio Conselho Tutelar. 
Ressalta que  gostaria de fazer um pedido aos dois Secretários Municipais presentes 
que possam fazer uma visita no programa da Policia que trabalha com cerca de 500 
crianças, pois estão precisando de mais apoio. O Sr. Presidente pede a prorrogação 
da sessão por mais duas horas. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Com a 
palavra o Conselheiro Tutelar Raimundo Nonato, que diz que a Secretaria Fernanda 
disse que não se pode deixar um menor dedito e que uma Casa de Passagem seria 
desnecessária, diz que não pode mesmo  deter um menor e que a questão da Casa 
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de Passagem é para as crianças que estão em trânsito, que a Lei precisa amparar, 
pois uma Casa de Acolhimento é diferente de uma Casa de Passagem, e que não 
será tirado a liberdade da criança, ou seja, será para amparar o  menor que está de 
passagem pela nossa cidade até saberem o destino certo do mesmo. Com a palavra 
a Sra. Secretaria Fernanda diz que em momento algum disse que a nossa cidade 
não suporta uma Casa de Passagem, mas hoje pela necessidade não há como ter 
essa Casa de Passagem, pois para manter as duas Casas de Acolhimento é 90 mil 
reais  com a contrapartida de 13 mil do Ministério e faz um chamamento aos 
vereadores, aos Deputados que apresentem emendas para que possam construir 
essa Casa de Passagem , mas que mesmo sendo construída quem irá arcar com a 
despesa é o município e devido a necessidade não deixaram de abrigar crianças em 
situações de vulnerabilidade, para atender menores infratores, não que esses não 
mereçam, mas a prioridade são as crianças . O vereador Edimar Leandro questiona 
a Sra. Secretaria como está o andamento da construção da Casa Ana Carolina . A 
Sra. Secretaria diz que já foi assinado a ordem de serviço da obra e sugere para que 
o vereador Edimar Leandro fale com o Deputado Elenil para que olhe pois a Casa 
precisará de mobília. O vereador Edimar Leandro diz que irá levar essa questão. O 
vereador Geraldo Silva agradece a todos que compareceram e pergunta a Sra. 
Secretaria com relação a Secretaria trabalhar com gestão plena que dá mais 
amplitude no trabalho da mesma. Com a palavra a Conselheira Larissa que 
responde ao vereador Delan que o Conselho trabalha com ou sem denuncia, 
havendo a violação dos direitos da criança ou adolescente ele estará atuando, agora 
quanto aos abusos isso se deve a grande porcentagem por parte de pais e 
padrastos e que tem as duas situações com usuários de drogas e há aqueles que 
fazem sem uso nenhum de drogas. Quanto ao palestrante já passaram essa 
demanda ao CMDCA, pois isso cabe ao mesmo indicar, já quanto a Casa de 
Passagem falaram da necessidade da mesma, pois não há um local apropriado para 
receberem os menores infratores. Com a palavra o Conselheiro Raimundo diz a Sra. 
Secretaria que ainda há muito o que melhorar, pois na zona rural ainda há crianças 
que estudam em sala de aulas com quadro de giz, há escolas que possuem 
superlotação nas salas de aula . O vereador Delan fala ao Sr. Raimundo que o 
mesmo possa fazer um documento apresentando essas informações. O Sr. 
Presidente informa que já autorizou a sua assessoria Jurídica que estude e analise a 
questão jurídica para que ao invés de leiloarem  o veiculo da Camara que será 
trocado, para que possam doar para a Secretaria da Administração e que fique a 
disposição do Conselho Tutelar. Com a palavra o Sr. Secretario Joaquim Neto diz 
que foi uma sessão de suma importância e que a Secretaria da Administração está 
de portas abertas para receber a todos. A Sra. Secretaria Fernanda fala ao vereador 
Geraldo Silva que foi um grande debate que admira muito o trabalho do mesmo e 
que coloca-se a disposição para ajudar esclarecer o que for possível O vereador 
Aldair (Gipão) pede autorização para poder se retirar da sessão por ter um 
compromisso agendado. Em votação a solicitação do vereador Aldair. Aprovado por 
Unanimidade. A vereadora Zezé Cardoso pede a suspensão da sessão. O Sr. 
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Presidente agradece a presença de todos os convidados e ressalta que foi um 
debate muito importante e  suspende a sessão. Reaberto os trabalhos.  O vereador 
Carlos Silva solicita permissão para poder se retirar da sessão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar Nº008/017 do Executivo 
Municipal. Projeto de Lei Nº030/017 do vereador Israel Gomes. Projeto de Lei 
Nº032/017 do vereador Israel Gomes. Projeto de Decreto Legislativo Nº020/017 do 
vereador Carlos Silva. Projeto de Decreto Legislativo Nº021/017 do vereador Carlos 
Silva. Projeto de Decreto Legislativo Nº 022/017 do vereador Terciliano Gomes. 
Demonstrativo do Movimento Financeiro da Câmara Os referidos projetos serão 
encaminhados á quem de direito.  O Sr. Presidente deixa a Secretaria da Casa 
autorizada a colocarem os Projetos de Decretos Legislativo dos vereadores 
Terciliano e Professor Delan na pauta de amanha em 1ª votação. O vereador Edimar 
Leandro solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº025/017 de sua autoria. O 
Sr. Presidente retira a matéria a pedido do autor. Projeto de Lei Nº028/017 do 
Executivo Municipal – Dispõe sobre desafetação de área pública e doação para o 
CREA – TO (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). È feito à leitura de 
uma certidão negativa de propriedade que foi apresentada pelo CREA. Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do 
vereador Silvano Faria. O Sr. Presidente solicita que seja inserida na pauta de hoje 
uma indicação Nº064/017 de sua autoria. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
O vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a Presidência da Mesa Diretora.  
Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº1313/017, Nº1314/017 e 
Nº1315/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1303/017 e Nº1304/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro: Nº1281/017, Nº1282/017, Nº1283/017, Nº1284/017 e Nº1330/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Silva: Nº1337/017, Nº1339/017, Nº1340/017 e Nº1341/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do0 vereador Gideon 
Soares: Nº1292/017 e Nº1293/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1318/017 do vereador Gilmar Oliveira. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes: Nº1297/017, Nº1298/017 e Nº1299/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1323/017 do vereador José Ferreira  
(Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
Nº1319/017do vereador Marcus Marcelo. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zeze Cardoso): Nº1285/017 
e Nº1286/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1295/017 do vereador Silvano Faria. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: 
Nº1351/017, Nº1352/017 e  Nº1353/017. Em discussão.  Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1278/017 e 
Nº1233/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de 
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Aplauso Nº127/017 do vereador Gilmar Oliveira – Ao Sr. Roniedson Andrade. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº126/017 
do vereador Leonardo Lima – Ao Sr. José Rerisson Gomes – Delegado de Plocoia 
Civil. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  O vereador Edimar 
pede para que seja inserida na ordem do dia uma moção Nº132/017 de aplauso de 
sua autoria. Em votação a solicitação. Aprovada por Unanimidade. Moções do 
vereador Wagner Enoque: Nº129/017 – de Pesar pelo falecimento da Sra. Francisca 
Postilho de Amorim. Nº128/017 – De Aplauso ao Sr. Lucas Amorim. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações: Nº062/017 e Nº063/017. 
Nº064/017 e Nº065/017 do vereador Marcus Marcelo. Nº059/017 do vereador 
Terciliano Gomes.   As indicações serão encaminhadas a quem de direito. O 
vereador Alcivan Rodrigues solicita que possa ser inserida na ordem do dia a Moção 
Nº130/017 de sua autoria. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº130/017 – do vereador Alcivan Rodrigues – Pelo falecimento da 
Sra. Ana Maria da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  O 
vereador Edimar Leandro solicita que possa ser inserida na pauta de hoje a Moção 
de Aplauso Nº132/017 de sua autoria. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº132/017 do vereador Edimar Leandro – Aos 
Deputados Estaduais Elenil da Penha e Paulo Mourão pelo posicionamento contrário 
a retirada dos 45 milhões de reais do valor para duplicação da TO 2222. Em 
discussão. O vereador Alcivan questiona o autor sobre essa moção se os demais 
deputados também teriam se posicionado da mesma forma. O vereador Edimar diz 
que esses dois Deputados dispensaram os três milhões de emendas que teriam 
direito. O vereador Alcivan fala que na moção não consta nada sobre essa questão 
das emendas. O vereador Edimar retira a matéria de pauta. Sr. Presidente em 
exercício pede a prorrogação da sessão por mais dez minutos. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz que os 
Deputados Estaduais que estão contra a liberação dos recursos para a duplicação 
da BR da região do Novo Horizonte, estes Deputados são covardes e estão não 
somente contra o Novo Horizonte e sim contra todo o norte do Tocantins e que é 
preciso que todos se mobilizem, pois ainda dá tempo e que não podem , o Deputado 
Estadual que for contra os recursos para Araguaína irá divulgar o nome na mídia. O 
vereador Edimar diz que restaram apenas 41 milhões dos 45 milhões e que irá falar 
os nomes dos Deputados e diz que os dois Deputados Elenil e Paulo Mourão 
abriram mão dos três milhões de emendas, já o Deputado Jorge Frederico votou 
favorável para os recursos virem para Araguaína, mas não abriu mão dos três 
milhões de emendas que cada Deputado tem de direito.  O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que os Deputados Estaduais que estão á favor de Araguaína estão de 
parabéns e a Assembleia Legislativa do Estado na sua maioria estão prestando um 
desserviço para a nossa cidade. Com a palavra o vereador Delan que ressalta que 
teve um problema com plano de saúde que tem do Estado não está atendendo por 
falta de pagamento, sendo que onde está o dinheiro que é descontado dos 
funcionários estaduais todo mês e porque o Governo do Estado não paga o plano de 
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saúde do Estado e que isso é um absurdo, diz que é preciso para de demagogia e 
enfrentarem os problemas de frente. 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


