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Ata da  7 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho, 
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, 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 Israel Gomes para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura em Hebreus – Capitulo 09, Versículos 02 e 03. . O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº035/2017 – Gabinete do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araujo – Assunto: Comunicando a ausência 
nesta sessão do dia 25/09/2017. Comunicados do Ministério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência – Informando a liberação 
de recursos financeiros: NºCM129952/2017, NºCM129950/2017, NºCM129949/2017, 
NºCM129934/2017, NºCM129910/2017, NºCM129880/2017, NºCM129935/2017, 
NºCM129881/2017, NºCM129882/2017, NºCM129922/2017, NºCM129923/2017, 
NºCM129957/2017, NºCM129951/2017, NºCM129883/2017, NºCM129884/2017, 
NºCM129886/2017, NºCM129885/2017.  O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
tem alguns projetos de sua autoria protocolados na Casa e que precisa que a 
Assessoria Jurídica encaminhe os mesmos para a Secretaria para que esta possa 
encaminha-los as comissões, pois já tem muito tempo que estão parados e mesmo 
que os projetos estejam com parecer contrário do Jurídico que sejam encaminhados 
para as comissões e diz que quando o Presidente Marcus Marcelo retornar da sua 
viagem pedirá uma reunião com todos os vereadores e o Jurídico da Casa para que 
essa situação possa ser resolvida e não seja repetida, pois já cobrou essa questão 
outras vezes e não gostaria de falar novamente nesse assunto em plenário. Ordem 
Do Dia: O Sr. Presidente em exercício  faz a leitura do Requerimento Nº873/017 de 
autoria do vereador Edimar Leandro – referente ao PCCR – Plano de Cargo, 
Carreira e Remuneração do Quadro Geral do Município e convida para compor a 
Mesa Diretora: o Sr. Joaquim Quinta Neto – Secretário Municipal de Administração, 
Sr. Fabiano Francisco de Sousa – Secretário Municipal da Fazenda e o Sr. Carlos 
Guimarães Valadares – Presidente do SISEPAR. O vereador Israel Gomes solicita 
do Sr. Presidente que possa suspender a sessão para uma reunião com todos os 
vereadores e os empresários que estão presentes nesta sessão, visto que os 
mesmos gostariam que os Secretários Municipais presentes participassem também 
da reunião. O Sr. Presidente diz ao vereador Israel que a Mesa Diretora já está 
composta pelos convidados  em atendimento ao requerimento do vereador Edimar 
Leandro. O vereador Alcivan e Gideon Soares se manifestam favoráveis para a 
suspensão da sessão. O Sr. Presidente destaca que como não há objeção do 
plenário irá suspender a sessão por dez minutos para que não haja prejuízo para o 
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andamento da mesma. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
Presidente passa a palavra ao autor do Requerimento que originou esta discussão. 
Com a palavra o vereador Edimar Leandro que cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que essa discussão é muito importante e que irá fazer algumas perguntas. 
Primeiramente as perguntas são para o Sr. Secretario Joaquim Neto: como está o 
estudo para a efetivação do PCCR, quais os critérios e definições que foram feitos 
para alcançar as progressões, quais serão as categorias que serão beneficiadas 
com o PCCR, quando o Executivo encaminhará o PCCR para a Câmara. Para o 
Secretario Fabiano questiona com relação ao estudo de impacto financeiro se já foi 
feito e se o PCCR será encaminhado junto com o orçamento para ser efetivado no 
próximo ano. O vereador Edimar Leandro termina a sua fala perguntando ao Sr. 
Carlos do SISEPAR se o Sindicato está ciente das negociações sobre o PCCR e diz 
que irá aguardar as respostas dos mesmos. O vereador Geraldo Silva parabeniza o 
autor pela iniciativa da propositura e que é uma discussão que realmente precisa ser 
feita e efetivada. Com a palavra o Secretário Joaquim Neto diz que está sendo feito 
todo um estudo sobre o cenário econômico que se encontra o nosso Município e que 
serão beneficiados todos os servidores com exceção dos professores e fiscais. Os 
critérios para o cálculo do percentual será o de tempo de serviço e desempenho e 
que fica difícil estipular uma data, pois não depende apenas da Secretaria da 
Administração e que o plano está em andamento e que sabe que a causa é justa, 
pois os servidores merecem, mas a questão econômica precisa ser analisada com 
muito cuidado, para que não tenham problemas futuros. Com a palavra o Secretario 
Fabiano Franco de Sousa diz que gostaria de complementar as palavras do 
Secretário Joaquim Neto, onde as tabelas de progressões estão sendo elaborado, 
quanto ao estudo de impacto financeiro este foi feito no inicio, no entanto durante a 
formatação do plano obteve-se alterações e que um novo estudo de impacto só será 
feito após a conclusão das tabelas de progressões e que após essa etapa será 
encaminhado novamente para a Secretaria da Administração. Com a palavra o Sr. 
Carlos Guimarães que cumprimenta a todos os funcionários presentes e diz que há 
muitos anos estão nesta caminhada para conseguirem esse Plano e já se passou 
três prefeitos e até agora nada, nenhum conseguiu de fato a conclusão do PCCR. 
Diz que há três meses ficou sabendo que o Plano viria para esta Casa de Leis, e na 
ocasião fizeram reuniões com todas as classes e que fizeram um novo esboço do 
Plano e que ele mesmo entregou em mãos para a Secretaria Rejane, para que fosse 
feito um novo Plano assegurando e respeitando os direitos dos trabalhadores e 
estão aguardando até hoje a conclusão desse Plano. Em aparte o vereador Gilmar 
Oliveira questiona o Sr. Carlos que houve uma reunião na Casa do Sr. Prefeito e 
ficou acordado que seria elaborado uma nova tabela das funções e atribuições dos 
trabalhadores. O Sr. Carlos diz que foi feita sim essa reunião e que ficou para ser 
elaborada uma Tabela dos profissionais de curso superior e que até hoje estão 
aguardando, diz que o Sindicato está sem respostas para os servidores e que não 
sabe mais o que dizer para eles, e por muitas vezes fica até com vergonha perante 
os servidores pois muitos pensam que o Sindicato não está fazendo nada e isso não 
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é verdade e ressalta que depois disso já tentou marcar reunião com o Sr. prefeito 
mas que ainda não conseguiu, pois o mesmo sempre tem compromissos 
agendados. O Sr. Carlos questiona os vereadores já foram conversar com os 
servidores para saberem como os mesmos estão se sentindo com relação aos seus 
direitos e por não terem um PCCR que assegure esses direitos. Com a palavra o 
vereador professor Delan, que questiona quais são as maiores dificuldades para a 
implantação do PCCR e o que impediu o Executivo Municipal de encaminhar o 
PCCR para a Camara Municipal e como a Secretaria vem atuando ou se tem atuado 
na elaboração do PCCR. Pergunta ao representante do SISEPAR, quantas vezes o 
Executivo tratou do PCCR com o Sindicato e se o Sindicato já pensou em reclamar 
na justiça o cumprimento do PCCR. Com a palavra o vereador Carlos Silva, ressalta 
que essa luta é para que os servidores tenham seus direitos respeitados e que 
infelizmente o servidor numa gestão seja qual for à esfera sempre é deixado para 
segundo plano e que como foi dito essa luta não é de agora dessa gestão e que irá 
aguardar as respostas às perguntas do vereador Delan que são basicamente seus 
questionamentos só gostaria de pergunta ao Secretario Fabiano qual o tempo certo 
após a conclusão do estudo do impacto financeiro para a referida secretaria 
encaminhar o plano e pergunta ao Secretario Joaquim Neto qual o tempo certo da 
referida secretaria encaminhar para o Secretario Fabiano a conclusão da elaboração 
das tabelas para que as respostas não fiquem apenas no gerúndio sem saberem ao 
certo o tempo exato da conclusão desse trabalho. O Sr. Secretario Fabiano diz que o 
estudo que será feito não é apenas para agora e sim para o futuro e responde ao 
vereador Carlos que tudo depende das tabelas que irão receber da Secretaria da 
Administração e que o prazo normal é de seis meses, mas que não pode deixar de 
falar que dependerá da complexidade das tabelas. Com a palavra o Secretário 
Joaquim Neto que responde dizendo que por volta de noventa dias estará enviando 
as tabelas para a Secretaria da Fazenda. O Sr. Carlos do SISEPAR diz que várias 
vezes o Sindicato esteve conversando com vários Secretários Municipais e que tem 
os requerimentos solicitando informações e reuniões e se preciso for poderá 
encaminhar cópias desses requerimentos aos vereadores e que reponde ao 
vereador Delan que já foram para a justiça sim. Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que por diversas vezes o Sindicato já esteve nesta Casa de Leis 
e reuniões como estas já foram realizadas por várias vezes, pois esta Casa sempre 
esteve aberta para receber a todas as categorias e nunca se furtou do seu dever. 
Em aparte o vereador Delan diz que seus questionamentos são para que possam 
saber como esta realmente essa situação. O Sr. Carlos diz que ficou parecendo que 
o Sindicato está de braços cruzados, mas que de agora em diante irá registrar todas 
as reuniões que marcar com os Secretários municipais e destaca que hoje o servidor 
está sem perspectiva sem esperança com relação ao PCCR. O vereador Delan 
questiona o Sr. Carlos se a justiça encaminhou algum dispositivo para o Executivo 
quanto ao cumprimento do PCCR. O Sr. Carlos do SISEPAR diz que acredita que 
sim, pois o SISEPAR foi notificado.  O Secretário Joaquim Neto diz que em se 
tratando do PCCR não foi formalizado nada na Secretaria de Administração e que 
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seria muito prudente que nas reuniões que se tratar do PCCR além de ser tudo 
oficializado, que seja também redigido atas das reuniões que forem feitas. Diz que o 
Executivo Municipal tem muito agradecimento aos servidores e que estão 
trabalhando para conseguirem o maior numero de avanços para todos os servidores 
e que volta a falar que neste ano os servidores conseguiram grandes avanços um 
deles foi à Data Base e que o Executivo não é inimigo dos servidores públicos 
municipal e sim parceiro dos mesmos. Com a palavra o vereador Carlos Silva diz 
que diante das respostas dos Secretários viu que foram satisfatórias, e pede ao Sr. 
Carlos do SISEPAR que informe sempre esta Casa de Leis do andamento da 
elaboração do PCCR. O Sr. Carlos diz que infelizmente o servidor nesta gestão não 
teve o repasse no valor que gostariam, mas que reconhecem que o Sr. Secretario 
Joaquim Neto ajudou muito o SISEPAR e que o agradecem e que estão presentes 
para somar e que o servidor quer saber mesmo é quando o PCCR virá para esta 
Casa para ser votado e pede que antes de ser enviado para esta Casa  de Leis que 
mande uma cópia para o SISEPAR para que possam analisar e verificar o mesmo e 
pede também que falem a verdade quanto a conclusão e aplicação do PCCR. Com 
a palavra o vereador Geraldo Silva, ressalta que esta discussão é muito importante e 
coloca-se a disposição para ajudar no que for preciso.  Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior que cumprimenta a todos os presentes e faz a leitura do 
Artigo da Constituição Federal que se refere a questão que hora está sendo 
discutido e destaca que a Lei atribuiu aquilo que já é obrigação, diz que essa 
situação parece briga de “gato e rato”, pois esse estudo do PCCR nunca vai acabar 
pois entra gestor e sai gestor e sempre usam essa desculpa do estudo de impacto 
financeiro para a conclusão desse PCCR e pede ao Sr. Secretario Fabiano que 
possa dar um posicionamento certo quanto a essa situação do PCCR pois os 
servidores não aguentam mais ficarem nessa espera que nunca termina. O vereador 
Delan diz que todos os projetos do Executivo Municipal que chegaram a esta Casa 
de Leis foram analisados letra por letra e que alguns foram devolvidos por não 
estarem cumprindo as normas legais e que estão aguardando o retorno dos mesmos 
e pede que suas perguntas possam ser respondidas por completo. O vereador 
Wagner Enoque sugere para que possa ser formada uma Comissão nesta Casa de 
Leis para acompanharem os trabalhos da elaboração do PCCR. A vereadora Zezé 
Cardoso se manifesta para fazer parte dessa Comissão. O Sr. Presidente em 
exercício diz que irá repassar essa sugestão da Comissão ao Presidente Marcus 
Marcelo. Com apalavra o vereador Edimar Leandro diz que essa discussão foi muito 
importante, pois muitas dúvidas foram esclarecidas e agradece aos Secretários 
Joaquim Neto e Fabiano e ao Sr. Carlos do SISEPAR  pelas presenças. Em aparte o 
vereador Carlos Silva diz que seria mais satisfatório que o Plano estivesse pronto, 
mas que irão aguardar os prazos que foram dados pelos senhores secretários. O 
vereador Leonardo Lima diz que foi uma grande discussão e fala ao Sr. Carlos que o 
seu gabinete esta a disposição para ajudar. O vereador Israel Gomes parabeniza o 
autor pela iniciativa do requerimento e que se coloca a disposição para ajudar, pois 
é uma luta árdua. Com a palavra o Sr. Carlos do SISEPAR diz que quem ganha com 
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essas discussões são os servidores públicos e com isso toda a população da nossa 
cidade e agradece por esse espaço. O Sr. Secretario Fabiano diz que estão 
trabalhando em prol da nossa cidade e que estão a disposição para o que for 
preciso. O Sr. Secretário Joaquim Neto diz que será um grande desafio mais que irá 
priorizar o PCCR e que fará  o melhor que for possível para cumprir o prazo 
estipulado. O Sr. Presidente agradece a presença de todos os presentes. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos.  O vereador Israel solicita a inserção na pauta 
de hoje do Projeto Nº032/017 de sua autoria. Em votação a solicitação do vereador 
Israel Gomes. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº025/017 do vereador 
Edimar Leandro retorna para as comissões por ter emenda apresentada. Projeto de 
Lei Complementar Nº008 /017 do Executivo Municipal – Reduz valores da Tabela I – 
Transito e Transportes, inserida no artigo 1º da Lei Complementar 030 de 15 de 
Dezembro de 2014, ora atualizada pelo Decreto 477, de 30 de Dezembro de 2016 e 
dá outras providências. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº032/017 do vereador Israel Gomes – Declara de 
Utilidade Pública a Associação de Desenvolvimento Centro Social Araguaína Sul. É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimento Nº1416/016 do vereador Alcivan 
Rodrigues. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1425/017, Nº1426/017 e Nº1469/017. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca a propositura de Nº1469 e diz 
que apresenta uma convocação, pois é obrigação sim do Sr. Rômulo vir a esta Casa 
de Leis prestar esclarecimentos e mesmo que o Sr. Rômulo peça demissão ainda 
assim deverá vir a esta Casa para falar sobre o período que esteve como 
Engenheiro da ASTT, pois o mesmo é um funcionário do município. Ressalta que as 
proposituras dos vereadores que são encaminhadas a ASTT não são atendidas e 
nem sequer recebem uma resposta ou justificativa porque não estão sendo 
atendidos e que irá questionar ao Sr. Rômulo quais são os critérios que ele usa para 
realizar os trabalhos na nossa cidade. Em aparte o vereador Delan diz que é preciso 
saber qual é a tinta que usam para pintar as faixas, pois todas estão apagadas, 
sendo que as faixas que são pintadas em frente aos postos da policia federal nas 
rodovias não apagam. Em aparte o vereador Gilmar Oliveira diz que já conversou 
pessoalmente com esse Engenheiro Rômulo e que disse a ele da necessidade de 
faixas de pedestres e taxões em algumas localidades e o mesmo lhe disse que não 
atenderia e não lhe deu satisfação de o porquê não atenderia as pinturas das faixas 
e fala ao vereador Divino Bethânia Júnior que o Sr. Rômulo disse a ele que não viria 
a esta Casa de Leis de forma alguma. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que é 
preciso respeitar essa Casa de Leis e se o requerimento de convocação não for 
atendido pelo Sr. Rômulo o mesmo responderá judicialmente pela desobediência e 
que caso não esteja dando conta do serviço que o Sr. Prefeito demita esse 
Engenheiro e contrate alguém que queira trabalhar. O vereador Geraldo Silva diz 
que foi informado que o representante da Empresa que é responsável pela 
execução das pinturas das faixas de pedestres no nosso município está de férias e 
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que desconhece que uma Empresa que ganha um processo de licitação entre de 
férias dos trabalhos e que no seu ponto de vista deveria estar presente um 
representante dessa empresa no dia que o Engenheiro Rômulo vier. O vereador 
Divino Bethânia Júnior já deixa a sua assessoria autorizada para que faça a inserção 
no requerimento dos nomes dos representantes das Empresas responsáveis pelo 
trabalho das pinturas das faixas e da instalação dos pardais para que também 
compareçam nesta Casa de Leis no dia que o Sr. Rômulo comparecer. Em votação 
os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade. 
Em tempo o Sr. Presidente encaminha para as Comissões competentes o Projeto de 
Lei Nº036/017 do vereador Divino Bethânia Júnior – Dispõe sobre a proibição de 
venda e do uso de cerol ou produto semelhante que possa ser aplicado nos fios ou 
linhas utilizados para manusear brinquedos conhecidos como pipas ou papagaios no 
município de Araguaína e dá outras providências. Requerimentos do vereador 
Geraldo Silva: Nº1482/017, Nº1484/017, Nº1483/017, Nº1485/017 e Nº1486/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon Soares: Nº1450/017 e Nº1451/017. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº1439/017 e 
Nº1440/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1504/017 do vereador Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1474/017 do vereador Israel Gomes. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1327/017 
do vereador Jose Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): 
Nº1461/017, Nº1465/017 e Nº1466/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1489/017, 
Nº1490/017, Nº1491/017, Nº1492/017 e Nº1493/017. Em discussão. O vereador 
Terciliano Gomes diz que gostaria de destacar a propositura de nº1493/017 que trata 
de uma sessão para debaterem sobre a ação de reintegração de posse do Setor 
Alto Bonito e que gostaria de pedir ao Sr. Presidente para que um representante do 
referido setor possa fazer uso da palavra para e que essa propositura está aberta 
para todos os vereadores que queiram subscrever. O vereador Edimar Leandro 
parabeniza o vereador Terciliano pelo requerimento apresentado e manifesta seu 
apoio. O vereador Terciliano pede a prorrogação da sessão por uma hora. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva diz que o poder 
público já fez as benfeitorias no referido setor e que essa situação do setor Alto 
Bonito já se estende por anos e que sabem que o proprietário da área coloca 
inúmeras dificuldades para negociarem e por ser conhecedor da questão coloca-se 
a disposição para ajudar no que for possível. O vereador Terciliano destaca que por 
isso há a necessidade de realizarem essa sessão o mais breve possível para que 
possam ajudar essa comunidade. O vereador Delan ressalta que o município já 
assumiu o ônus da questão uma vez que já realizou benfeitorias no referido setor e 
com essas benfeitorias alega que este setor esta regularizado. O vereador Terciliano 
diz que a realização dessa discussão é para que consigam acabar com essa 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

insegurança dos moradores do setor Alto Bonito. O vereador Gideon Soares 
manifesta seu apoio ao vereador Terciliano. O vereador Edimar Leandro diz que 
seria muito importante que essa sessão fosse realizada no prazo de quinze dias. O 
vereador Alcivan diz que o vereador Terciliano pode contar com seu apoio.  O 
vereador Wagner Enoque sugere para que possa ser incluindo na propositura a 
vinda também do Dr. Danilo para que possam ter um parecer jurídico da referida 
questão, pois o Juiz não deve ter conhecimento do que já foi feito no setor Alto 
Bonito.  O vereador Terciliano Gomes ressalta que em busca de soluções irão 
convidar todas as pessoas e órgãos relacionados a essa questão. O vereador Divino 
Bethânia Júnior parabeniza o vereador Terciliano pela iniciativa da propositura e diz 
que nesse setor já está caracterizado a posse mansa e por isso é muito importante 
que a prefeitura regularize a questão fundiária na nossa cidade para que situações 
como essa sejam resolvidas, e que não pode de forma alguma o Poder Público agir 
em beneficio de um particular. O vereador professor Delan faz um questionamento 
se foi incluído no processo a urbanização do referido setor.  O vereador Terciliano 
Gomes diz que os pronunciamentos dos vereadores foram muito importantes e que 
como o vereador Edimar disse que possa ser marcada essa sessão no prazo de 
quinze dias devido à urgência da situação. O vereador Professor Delan pede 
autorização para poder se retirar da sessão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. A vereadora Zezé Cardoso manifesta seu apoio na referida causa. O 
vereador Edimar Leandro pede ao vereador Terciliano que apresente os nomes dos 
convidados para esta sessão para que possam votar na propositura resolvendo essa 
questão das pessoas que serão convidadas. O vereador Terciliano Gomes explica  
que sem prejuízo para a realização da sessão mas já conversou com a Dona Aliete 
da Secretaria da Casa e que irá encaminhar os nomes de todas as pessoas que  
serão convidadas para essa sessão. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes para uso da palavra por um 
representante do setor Alto Bonito. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a 
palavra o Sr. Kaike morador do setor Alto Bonito que agradece pelo apoio dos 
vereadores e que irá sair dessa Casa de Leis muito feliz sabendo que todos os 
vereadores estão apoiando essa causa. A Sra. Mariza também moradora do setor 
Alto Bonito agradece pelo espaço e pelo apoio, diz que procurou a justiça e que foi 
informada que não há mais como recorrer quanto a decisão do Juiz e que essa 
sessão possa ser marcada o mais rápido possível. O vereador Edimar Leandro diz 
que ficou preocupado com essa situação e que se preciso que possam realizar uma 
sessão extraordinária sem remuneração para debater sobre essa questão. O Sr. 
Presidente em exercício diz que irá repassar ao Sr. Presidente Marcus Marcelo a 
referida sugestão. Em votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque: 
Nº1412/017 e Nº1414/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de Aplauso do vereador José Ferreira (Ferreirinha): Nº146/017 – A 
Deputada Estadual Luana Ribeiro, Nº147/017 – Ao Deputado Estadual Amélio 
Cayres, Nº148/017 – Ao Deputado Estadual Eduardo Siqueira Campos, Nº149/017 – 
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Ao Deputado Nilton Franco e Nº150/017 – A Deputada Amália Santana. Em 
discussão as moções. Em votação as moções. Aprovados por Unanimidade.   
Moção de Pesar Nº155/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha) – pelo 
falecimento do Sr. Divino Andrade Pimenta. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº154/017 do vereador Israel Gomes – Pelo 
falecimento do Sr. Carlos Lima Catuaba. Em discussão. O vereador Israel Gomes 
diz que foi uma grande perca para a nossa cidade. O vereador Gilmar Oliveira 
solicita para subescrever na referida moção. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Edimar Leandro diz que gostaria de ressaltar que 
num evento que ocorreu na nossa cidade o Deputado Estadual José Augusto 
Pugliese disse que estava trabalhando em prol da nossa cidade e que questionou o 
mesmo, pois ele foi um dos Deputados que votou contrário para retirar os recursos 
da nossa cidade. O vereador Silvano Faria ressalta o Leilão beneficente em prol da 
construção do Hospital do Câncer no nosso Estado destaca que foi um grande 
evento. Em seguida todos cantam os parabéns para o vereador Geraldo pelo seu 
aniversário e a vereadora Zezé Cardoso faz a leitura de uma passagem Bibica em 
homenagem ao mesmo. 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.    

 
  

 


