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Ata da 6 ªSessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às oito 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Carlos da 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 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 99. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Comunicados do Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Presidência: Informando a liberação de recursos 
financeiros – NºCM129959/2017, NºCM129958/2017, NºCM129914/2017, 
NºCM129902/2017,  NºCM129903/2017,  NºCM129904/2017  e  NºCM129905/2017. 
Ordem Do Dia: O Sr. Presidente parabeniza os vereadores Carlos Silva e Terciliano 
Gomes pelo aniversários de ambos.Requerimento Nº1476/017 do vereador Aldair da 
Costa(Gipão). Em discussão. O autor pede o voto favorável aos nobres vereadores e 
destaca que a sociedade de Araguaína bem como os servidores do SAMU, 
necessitam de uma Sede em condições favoráveis e frisa que o SAMU é um órgão 
tripartide, onde o governo federal entra com 50%, o governo estadual com 25% e o 
governo municipal com 25%. Em aparte o vereador Geraldo Silva parabeniza o autor 
pela iniciativa da propositura e manifesta seu voto favorável. O vereador Alcivan 
destaca que o trabalho que o SAMU executa é primordial, ou seja, salva inúmeras 
vidas e que precisa realmente de uma Sede própria. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1305/017 e 
Nº1306/017. Em discussão. O autor destaca que o setor Novo Horizonte já  
conseguiu muitos benefícios, uma vez que o Deputado Elenil da Penha desde 
quando era vereador abraçou essa comunidade e que o vereador Geraldo Silva 
quando assumiu como vereador sempre trabalhou em prol da comunidade deste 
setor e que apresenta essa propositura para somar com esse trabalho. Os 
vereadores Geraldo Silva e Edimar Leandro manifestam seus votos favoráveis e 
parabenizam o autor pela propositura. O vereador professor Delan manifesta seu 
voto favorável. Em votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: 
Nº1398/017 e Nº1433/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1373/017 e Nº1375/017. Em  
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1431/017 do 
vereador Gideon Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1456/017 do vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador José Ferreira Vice-presidente (Ferreirinha) 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimento Nº1325/017 do vereador 
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Israel Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1325/017 do vereador Jose Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima: Nº1406/017 e Nº1430/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso):  
Nº1438/017, Nº1459/017 e Nº1460/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1402/017, 
Nº1403/017 e Nº1404/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº145/017 do vereador Aldair da Costa (Gipão) – A Cantora 
Simineia Lopes pelo lançamento do seu primeiro CD. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Pesar do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº143/017 – Pelo falecimento da Senhora Joana Lima Vieira. Nº144/017 – pelo 
falecimento do Sr. Expedito Ribeiro Pires. Em discussão. Em votação. Aprovados  
por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº137/017 do vereador Divino Bethânia  Júnior 
– Ao Sr. Aníbal de Souza e todos os membros do Grupo Falcões de Moto Clube. Em 
discussão. O vereador Wagner Enoque pede para subescrever na referida moção. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações do vereador Edimar Leandro: 
Nº066/017 e Nº067/017. As indicações serão encaminhadas á quem de direito. 
Projeto de Lei Nº043/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre parcelamento de 
débitos do Município de Araguaína com seu regime próprio de Previdência Social – 
RPPS. É feito a leitura em Plenário do referido projeto e o mesmo  será  
encaminhado às comissões competentes. Oficio Nº462/017/SMF – Secretaria 
Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento dos Extratos Bancários referente 
ao mês de Agosto de 2017. Projeto de Lei Complementar Nº008/017 do Executivo 
Municipal – Reduz valores da Tabela I – Transito Transportes, inserida no artigo 1º 
da Lei Complementar 03/014, ora atualizada pelo Decreto 477/016 e dá outras 
providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente em exercício informa que começarão a votar a pauta de hoje, pois 
estavam terminando a pauta da sessão de ontem. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque: Nº1405/017 e Nº1411/017. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1494/017, 
Nº1495/017, Nº1496/017 e Nº1497/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1462/017 
e Nº1463/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1407/017 do vereador Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1326/017 do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1472/017 e Nº1473/017. Em  
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1457/017 do 
vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1432/017 do vereador Gideon Soares. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1374 /017 do vereador Geraldo Silva. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento  Nº1399/017 
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do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo reassume a presidência da Mesa 
Diretora. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1423/017 e 
Nº1424/017. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior autor das 
proposituras, solicita que possa ser inserido na pauta de hoje um requerimento de 
sua autoria que convoca o Engenheiro Rômulo para vir a esta Casa de Leis. O Sr. 
Presidente antes de colocar a solicitação em votação suspende a sessão para uma 
reunião na sala da presidência com todos os vereadores. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. O vereador Divino Bethânia Júnior refaz a sua solicitação 
para que o requerimento de sua autoria seja inserido na pauta da sessão de 
segunda-feira. Em discussão a referida solicitação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1417/017 do vereador Alcivan Rodrigues. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Divino Bethânia Júnior pede 
autorização para poder se retirar da sessão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento Nº1478/017 do vereador Aldair da Costa (Gipão). Em 
discussão. O vereador Aldair (Gipão) ressalta a importância da inclusão social e por 
isso está pedindo ao Executivo Municipal a capacitação dos professores da rede 
pública municipal em Libras. O vereador professor Delan ressalta que hoje em dia 
existe uma falsa inclusão, pois não há essa capacitação para os professores e que é 
urgente essa questão por isso manifesta seu voto favorável. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que assim como a capacitação em libras é algo necessário, destaca a 
importância do Executivo Municipal cria um Fundo para ajudar na manutenção do 
transporte público com relação às gratuidades. O vereador Edimar Leandro  
manifesta seu voto favorável. O vereador Israel Gomes parabeniza o autor pela 
iniciativa da propositura. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº153/017 do vereador Leonardo Lima – Pelo falecimento do Sr. Raimundo Correia 
de Moraes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Edimar Leandro registra a presença da vereadora da cidade de Babaçulândia a Sra. 
Maria de Fátima. Tribuna: A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pede ao vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) que possa interferir junto ao Governador do nosso Estado 
quanto à questão da classe dos professores do Estado que não estão conseguindo 
atendimento médico e que precisam desse serviço. O vereador professor Delan diz 
que ele está sofrendo na pele essa questão, pois como professor do Estado tem o 
desconto em folha e não consegue o atendimento médico, inclusive já teve negado 
consultas médicas e exames que precisou realizar e que os médicos alegam  que 
não está havendo repasse financeiro por parte do Governo do Estado, por isso não 
estão atendendo. Destaca que os funcionários públicos do Estado estão sofrendo 
duplamente, pois o desconto em folha é feito e não conseguem o atendimento 
médico. O vereador José Ferreira sugere que os vereadores Delan e Zezé Cardoso 
façam uma Indicação ao Sr. Governador informando essa situação, pois pode até  
ser que o mesmo não saiba dessa situação pois há muitas questões em todo o 
Estado, mas que é preciso que se tenha gestão por parte dos Diretores. A vereadora 
Zezé Cardoso diz que falou ao vereador José Ferreira (Ferreirinha) pela proximidade 
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que o mesmo tem com o Sr. Governador. O vereador Aldair (Gipão) diz que é 
preciso que todos tenham consciência, pois quem assume a gestão é responsável 
por tudo e não se pode ficar culpando gestões passadas, e cita um ditado “quem 
casou com a viúva que assuma os filhos” . O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz 
que quando o Sr. Governador Marcelo Miranda assumiu o Governo a divida na 
Saúde era de cinco bilhões. O vereador Aldair (Gipão) destaca que a gestão pública 
o Estado brasileiro está trabalhando errado, pois a saúde, a educação e a segurança 
pública não funcionam e culpam a população por isso e que políticos que prometem 
em campanhas eleitorais que irão cuidar desses serviços é enganação, pois cuidar 
deles é obrigação de todo gestor isso é uma garantia constitucional e para finalizar o 
vereador Aldair (Gipão) cita uma passagem Bíblica “Se o povo calar as pedras 
clamarão”. O vereador professor Delan pede questão de ordem no artigo 135 do 
regimento Interno. O Sr. Presidente diz que a questão de ordem procede e encerra a 
discussão. O vereador Wagner Enoque diz que se o problema é o gestor do Hospital 
Regional, que o Sr. Governador do Estado troque o gestor para que o Hospital  
possa funcionar bem. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que não falou que o 
problema do Hospital Regional é a Diretora, o que disse foi que muitas vezes o 
problema está na pessoa que está à frente do órgão, mas que o Hospital Regional  
só está ruim com relação às cirurgias, pois quanto aos medicamentos e 
atendimentos está funcionando bem. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de 
pedir a todos que atentem para a Zona Rural do nosso município, pois a mesma está 
abandonada, precisando de ajuda e de melhorias. O vereador Edimar Leandro pede 
ao vereador José Ferreira (Ferreirinha) que não diga que o Hospital Regional está 
funcionando bem, pois isso não é verdade e que não faça isso. Considerações 
Finais: O Sr. Presidente diz que é natural que os debates políticos comecem a ficar 
mais acalorados, mas que é preciso saber respeitar o posicionamento de cada um.  
O vereador José Ferreira (Ferreirinha) pede para que todos cantem os parabéns ao 
vereador Carlos Silva pelo seu aniversário. Todos cantam os parabéns ao vereador 
Carlos Silva e a vereadora Zezé Cardoso faz a leitura de uma passagem Bíblica. 
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. 


