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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quinze 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, 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 dezesseis. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Geraldo Silva para fazer 
a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 1. O secretario faz a leitura da 
ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Gab. Ver Carlos da Silva Leite Nº036/2017. Assunto: 
Ausência na sessão do dia 15 de Setembro de 2017, por motivo de viagem. 
Comunicados do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – Presidência: NºCM129889 – 2017 NºCM129890 – 2017, NºCM129891 – 
2017, NºCM129892 – 2017, NºCM129893 – 2017 e NºCM129894 – 2017.  Ordem 
Do Dia: O vereador Gideon Soares pede permissão para poder se retirar às 16h 
15min por ter uma consulta médica agendada para este horário. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Gilmar registra a presença do Sr. João da 
Casa de Carne Nelore e do Sr. João Luiz.  A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Requerimento Nº1387/017 do vereador Terciliano Gomes. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1377/017 do vereador 
Silvano Faria. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Gilmar registra as presenças do Sr. Luiz Wagner e da Sra. Lidiane. Requerimentos 
do vereador Marcus Marcelo: Nº1393/017, Nº1394/017, Nº1395/017, Nº1396/017 e 
Nº1397/017. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes manifesta seu apoio às 
proposituras apresentadas. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente  cumprimenta e registra as presenças das suas colegas Veterinárias a 
Sra. Mara e a Sra. Aline Marinho. Requerimento Nº1364 do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1302/017, Nº1385/017 e Nº1386/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira: Nº1357/017 e Nº1384/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon soares: 
Nº1380/017, Nº1381 e Nº1382/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1368/017, Nº1369/017, 
Nº1370/017, Nº1371/017 e Nº1372/017. Em discussão. O autor destaca que o setor 
Sonhos Dourados é um dos setores mais novos do nosso Município e que estão 
sofrendo pela falta de estrutura, como a pavimentação asfaltica nas ruas, quadra de 
esporte, postes com luminárias e um campo de futebol e que gostaria de pedir o voto 
favorável aos vereadores. O vereador Israel Gomes parabeniza o autor pelas 
proposituras apresentadas e manifesta seu apoio. A vereadora Zezé Cardoso 
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cumprimenta o vereador Geraldo Silva, pois diz que a sua preocupação também é 
muito grande com o setor Sonhos Dourados. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Israel Gomes solicita a inserção de uma moção de 
aplauso de sua autoria na sessão de hoje. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
O vereador José Ferreira (Ferreirinha) solicita também para que possa ser inserido 
na sessão de hoje quatro moções de aplauso de sua autotia. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1309/017 e 
Nº1310/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que já deixa a sua assessora Duana autorizada a fazer 
um requerimento convocando para vir a esta Casa de Leis o Sr. Rômulo – 
Engenheiro de Trânsito do nosso Município.  Moção de Aplauso Nº142/017 do 
vereador Israel Gomes – A Deputada Estadual Luana Ribeiro. Em discussão.  O 
vereador Israel destaca que infelizmente não conseguiram que os recursos viessem 
para a nossa cidade, mas parabeniza a Deputada Luana Ribeiro que manifestou seu 
apoio para Araguaína. O vereador Geraldo Silva diz que ficou muito indignado e 
triste porque Araguaína perdeu recursos importantíssimos para toda a cidade e 
manifesta seu apoio a moção apresentada. O vereador Edimar Leandro manifesta 
seu voto favorável na moção e gostaria de repudiar os Deputados Estaduais 
Wanderlei Barbosa, Vilmar Oliveira, Osires Damásio e Jose Bonifácio pela forma 
como trataram os vereadores e a população da nossa cidade. O vereador professor 
Delan manifesta seu apoio e registra os seus cumprimentos e agradecimentos a 
Deputada Luana Ribeiro pela forma como ela o recebeu na cidade de Palmas. O 
vereador Leonardo Lima pede para subescrever na referida moção e manifesta seu 
repúdio aos Deputados Wanderlei Barbosa, Vilmar Oliveira e Osires Damásio pela 
forma como agiram para com os vereadores de Araguaína e que saiu revoltado da 
Assembleia Legislativa de Palmas pela desorganização da mesma.  O vereador 
Israel Gomes diz que a moção está aberta para os vereadores que queiram 
subescrever na mesma. O vereador Leonardo Lima diz ainda que o Deputado 
Olyntho Neto foi quem fez toda a articulação para que os recursos fossem retirados 
da nossa cidade e que só votou favorável pela pressão que os vereadores de 
Araguaína fizeram ao mesmo. O vereador professor Delan diz que acha 
desnecessário e deselegante sacrificar o Deputado Olyntho Neto e que não tem 
autorização para defendê-lo, mas que está falando por entender que é preciso 
divulgar as noticias de forma correta e com veracidade e que não permite que falas 
sejam direcionadas a sua pessoa para que precise se posicionar. O vereador 
Leonardo Lima diz que não citou o nome do vereador professor Delan e que no seu 
ponto de vista acha muito mais deselegante Araguaína perder os recursos que eram 
necessários. O vereador Terciliano Gomes diz que jamais poderia votar contrário a 
uma moção dessa natureza, mas que gostaria de ressaltar que é natural que cada 
Deputado queira defender o local que o elegeu, ou seja, a cidade de onde veio, por 
isso é preciso analisar as manifestações de repúdio, pois muitos têm compromissos 
com outras bases. O vereador Silvano Faria manifesta seu voto favorável na moção. 
O vereador Geraldo Silva registra as presenças do Sr. Israel Vasconcelos e Nico 
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Lima. O vereador Edimar Leandro diz que manifestou seu repudio não pelos votos 
contrários e sim pela forma como trataram os vereadores de Araguaína. O vereador 
Wagner Enoque destaca que gostaria de desafiar os Deputados de Araguaína para 
saber se irão destinar as suas emendas Parlamentares para atender a saúde da 
nossa cidade. O vereador Edimar Leandro pede ao vereador Wagner que retire da 
sua fala o nome do Deputado Estadual Elenil, pois o mesmo recusou as emendas 
parlamentares. O vereador professor Delan diz que o vereador Wagner tocou num 
assunto muito importante que é a saúde da nossa cidade e que se o Deputado Elenil 
recusou a emenda, deveria ter aceitado e destinado para a Saúde do nosso 
Município.  O vereador Wagner Enoque diz que não sabia que o Deputado Elenil 
havia recusado a emenda, mas que deveria ter pensado antes de recusar, pois 
deveria ter aceitado e destinado para a nossa cidade. O vereador Edimar Leandro 
diz que o Deputado Elenil não aceitou a emenda por não fazer parte do grupo que 
estava articulado o pagamento das emendas. O vereador Geraldo Silva congratula 
com as palavras do vereador Edimar Leandro. O vereador José Ferreira( Ferreirinha) 
pede questão de ordem no artigo 135 do Regimento Interno.  O Sr. Presidente diz 
que a questão de ordem procede e coloca em votação a moção de Nº142.  Sendo 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha): Nº138/017 – Ao Deputado Estadual Elenil Alves da Penha. Nº139/017 
– Ao Deputado Estadual Jorge Frederico. Nº140/017 – Ao Sr. Prefeito Municipal 
Ronaldo Dimas. Nº141/017 – A Deputada Estadual Valderez Castelo Branco. Em 
discussão. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que as suas moções vem com 
intuito de agradecer e parabenizar os referidos Deputados que votaram favoráveis e 
apoiaram a nossa cidade e mesmo diante dos recursos que foram perdidos, foi 
conseguido manter os 41 milhões para o nosso município e que será muito 
importante para o desenvolvimento da nossa cidade. O vereador Geraldo Silva diz 
que gostaria de parabenizar todos os vereadores desta casa de Leis, pois são 
parlamentares responsáveis e que é uma Casa de Leis que dá de dez a zero na 
Assembleia Legislativa do Estado, pois a Assembleia mostrou-se desorganizada e 
com um Presidente que não consegue comandar e administrá-la. Diz que as 
manifestações de repúdio não foram com os posicionamentos na votação e sim pela 
forma como os vereadores de Araguaína foram tratados por alguns Deputados e 
manifesta seu voto favorável nas moções e pede para subescrever nas mesmas. Em 
aparte o vereador José Ferreira manifesta seu apoio ao vereador Geraldo que 
também foi guerreiro nesta luta. Em votação as moções do vereador José Ferreira. 
Aprovados por Unanimidade. Tribuna: a vereadora Zezé Cardoso parabeniza o Sr. 
Prefeito Ronaldo pelo seu posicionamento na cidade de Palmas. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) faz um relato de como foi o processo que terminou na retirada 
dos 45 milhões para a nossa cidade.  O vereador Edimar Leandro pede a 
prorrogação da sessão. O Sr. Presidente coloca em votação a prorrogação da 
sessão por uma hora. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva 
diz que a Câmara de Araguaína dá exemplo de nota dez comparada com a 
Assembleia Legislativa do nosso Estado e que os repúdios manifestados foram pela 
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forma como os vereadores foram tratados por alguns Deputados e pelo Presidente 
da Assembleia e que acredita muito no nosso povo e que não será a falta desses 
recursos que irá abater a nossa cidade. O Sr. Presidente agradece o vereador 
Geraldo Silva pelas palavras a sua pessoa na condução dos trabalhos desta Casa 
de Leis. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que faz o seu pronunciamento de 
forma institucional e que lamenta muito que as maiorias dos Deputados Estaduais do 
nosso Estado tenham agido de forma tão asquerosa quanto a nossa cidade de 
Araguaína. Diz que reconhecem a importância da capital Palmas, mas que 
infelizmente a nossa cidade precisa ficar mendigando recursos para investimentos e 
que quando há uma perspectiva de conseguir a Assembleia Legislativa age de forma 
asquerosa, vergonhosa e medíocre. Questiona porque o Tribunal de Contas não 
investiga os gastos excessivos da Assembleia Legislativa do nosso Estado, onde o 
presidente da mesma não sabe nem por onde anda e quantos assessores o mesmo 
tem. Ressalta que isso é consequência do resultado de votos comprados e 
vendidos, onde uma Assembleia Legislativa trabalha na calada da noite as 
escondidas e que é uma vergonha para todos, mas que gostaria de manifesta o seu 
apoio e o seu reconhecimento aos Deputados Estaduais que votaram favoráveis a 
nossa cidade e que tem certeza que o Sr. Governador irá encontrar uma forma para 
que todas as obras sejam feitas e que os Deputados Estaduais que votaram 
contrários terão que engolir a nossa cidade e terão que pagar mais caro pelos votos 
que compraram. O vereador professor Delan diz que é preciso que todos tenham a 
consciência e a responsabilidade de votar em pessoas responsáveis e 
comprometidas. Destaca que gostaria de parabenizar o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas 
pelo seu posicionamento frente a essa questão. O vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que a sua assessoria já esta oficializando a Assembleia Legislativa, para solicitar 
as atas das reuniões onde foi discutido e votado a referida matéria que retirou os 
recursos da nossa cidade, ou será que não dispõem dessa documentação, pois foi 
informado que na Assembleia Legislativa não disponibiliza de uma pauta oficial das  
sessões, e destaca que a maioria dos Deputados recebe muito mal seus 
convidados, ou seja, covardes e que foi descoberto por todos que eles não gostam 
de Araguaína. O vereador José Ferreira assume a presidência da Mesa Diretora. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que retornou muito triste de Palmas 
com o que acompanhou e que pode ver o quanto a nossa Casa de Leis é 
organizada e trabalha de forma transparente e que esse fato mostrou o quanto a 
nossa população está unida em prol da nossa cidade.  Em seguida o vereador 
Marcus Marcelo reassume a presidência da Mesa Diretora. O vereador Israel Gomes 
diz que gostaria de registrar que foi uma união da classe política e do povo pela 
nossa cidade. Com a palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que no seu 
ponto de vista a pessoa é livre para fazer o que quiser com o próprio corpo, mas que 
é preciso saber que o nome e a imagem de Jesus seja respeitado acima de tudo e 
ressalta que viu através da mídia nacional, uma exposição na cidade de Porto 
Alegre onde mostrava a imagem de Jesus de forma a achincalha-la  e tentando 
induzir e tentando acabar com os valores de família e destaca  que não podem 
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deixar que esses tipos de pessoas desrespeitem o nome de Jesus.  O vereador 
Divino Bethânia Júnior manifesta seu apoio ao vereador Aldair e diz que o 
posicionamento sexual de cada pessoa é algo pessoal, mas o respeito à religião e a 
Jesus é algo que deve ser respeitado. 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 provada será devidamente assinada.  

 


