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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos nove dias do mês de Outubro 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 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 Divino Bethânia Júnior para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 119, Versículo – 151. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio circular GVT Nº 050/017 – 
Gabinete do vereador Terciliano Gomes. Assunto: Justificativa de ausência.  
Comunicados do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – Presidência: NºCM129897/2017, NºCM12989/2017, NºCM129899/2017, 
NºCM129900/2017, NºCM129901/2017, NºCM129924/2017, NºCM129925/2017 e 
NºCM129926/2017.  O vereador Geraldo Silva diz que é com muito pesar que pede 
a todos que possa ser feito um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Josias que 
era Suplente de Vereador desta Casa de Leis. É feito um minuto de silêncio pelo 
falecimento do Sr. Josias. O vereador Israel Gomes diz que gostaria de informar que 
aconteceu um assalto no velório do Sr. Josias e que isso é um absurdo, pois nem 
num momento de extrema dor os bandidos não respeitam. O vereador Leonardo 
registra a presença do Sr. Alexsander seu amigo. O vereador Professor Delan diz 
que gostaria de pedir ao Sr. Presidente que  diante da situação em que se encontra 
a nossa cidade que possa intensificar  a segurança da Casa, pois semana passada 
furtaram um celular da sua assessora dentro do seu gabinete e que isso é uma 
situação perigosa. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) ressalta que é preciso 
atentar, pois a maioria dos funcionários da Câmara Municipal são mulheres e com 
isso se tem uma fragilidade maior da situação. O Sr. Presidente diz que a Câmara 
Municipal contava com dois Policiais Militares presentes na Casa, só que não teve 
como continuar pois com a deficiência que se tem de policiais com o numero baixo 
de efetivo e com isso não tinha sentindo que a Câmara Municipal continuasse com 
esses policiais a disposição da Casa e pensa que a saída para essa situação será a 
terceirização de uma Empresa de Segurança para a Câmara Municipal.  O vereador 
Aldair (Gipão) fala com relação aos 29 anos do Estado do Tocantins que foi 
comemorado neste ultimo dia 05 do corrente mês e que gostaria de destacar que 
nesses anos o Estado só teve três Governadores e questiona se não está na hora 
de mudar essa situação.  Ordem Do Dia:  O Sr. Presidente informa que hoje estão 
atendendo um Requerimento do vereador Divino Bethânia Júnior que convoca o Sr. 
Rômulo Pereira – Engenheiro de Trânsito da ASTT e os Representantes das 
Empresas Neo Consult e Panavideo Tecnologia e que até o momento não chegaram 
e por isso irá suspender a sessão por quinze minutos para aguardarem um pouco e 
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quando retornarem, se os mesmos não se fizerem presentes darão continuidade a 
ordem do dia. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
informa que encontra-se presente no plenário o Sr. Shelldon Sá – Superintendente 
da ASTT e que conversarão com o mesmo sobre a ausência do Sr. Rômulo. Com a 
palavra o Vereador Divino Bethânia Júnior diz que é preciso respeitar esse 
Parlamento e que só aceita e só irá debater a questão do trânsito com o Sr. Rômulo 
que é o Engenheiro da ASTT  e que foi o convocado para comparecer nesta Casa 
de Leis, e que com esse tipo de comportamento do mesmo ficaram muitas dúvidas e 
que não tem nada contra o funcionário Shelldon, pois o mesmo é um funcionário 
exemplar, mas que solicita da Presidência da Câmara que tome as providências 
legais, sabe que o Sr. Rômulo tem trinta dias para atender a convocação e que após 
esse prazo que as medidas legais sejam tomadas por essa presidência . O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu apoio ao vereador Divino Bethânia Júnior.  O Sr. 
Presidente  informa que como o vereador Divino Bethânia Júnior já se manifestou 
que não fará a discussão pela ausência do Sr. Rômulo darão prosseguimento na 
pauta da sessão. O vereador Delan diz que o Regimento Interno coloca o prazo de 
trinta dias e acredita que o Sr. engenheiro irá atender esse prazo.  O vereador 
Alcivan diz que no seu ponto de vista essa presidência deve comunicar oficialmente 
a Chefia do Sr. Rômulo e saber o porquê do mesmo não ter comparecido. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que a sua assessora foi até a ASTT para saber 
os nomes dos proprietários das empresas que foram convocadas e lá disseram que 
essa solicitação teria que ser feita através de oficio e assim fizeram só que até o 
momento não encaminharam nenhum nome. O Sr. Presidente pede ao Sr. Shelldon 
que comunique ao Sr. Rômulo  que irá oficializá-lo novamente assim como o 
responsável pela ASTT sobre a questão de que o prazo regimental de trinta dias da 
Convocação está correndo e que irão aguardar que se manifestem também 
oficialmente. Em seguida o Sr. Presidente dá continuidade a ordem do dia.  Projeto 
de Lei Nº044/017 do Executivo Municipal – Altera os Artigos 1º e 2º da Lei Nº2441 
de 14/12/2005 – Conselho Municipal de Juventude. Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº1639/017 e Nº1640/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1633/017 do vereador professor Delan. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: 
Nº1593/017 e Nº1647/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº1627/017, Nº1628/017 e 
Nº1629/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1597/017 do vereador Geraldo Silva. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: 
Nº1620/017 e Nº1621/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº1447/017 e Nº1448/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes: Nº1549/017, Nº1550/017 e Nº1634/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1401/017 do vereador José Ferreira 
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(Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1580/017, Nº1581/017 e 
Nº1582/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1527/017, Nº1528/017, 
Nº1536/017 e Nº1537/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria: Nº1661/017 e Nº1660/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque: Nº1540/017, Nº1600/017 e Nº1601/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por unanimidade. Moção de Pesar Nº164/017 do vereador Silvano Faria 
– Pelo falecimento do Sr. Humberto Lopes da Silva. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Moções do vereador Wagner Enoque: Nº159/017 – de 
pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto da Silva. Nº158/017 – de Aplauso à 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, 
pela votação que decidiu que o ensino Religioso em Escolas Públicas pode ter 
caráter confessional. Nº160/017 – de aplauso ao Deputado Estadual Eli Borges, por 
ter destinado parte das suas emendas parlamentares para a Associação de 
Recuperação e Reinserção Social (Comunidade Vida Nova). Nº161/017 – de 
aplauso a Deputada Estadual Luana Ribeiro, por ter destinado parte de suas 
emendas parlamentares para a Associação de Recuperação e Reinserção Social 
(Comunidade Vida Nova). Em discussão.  O vereador Wagner Enoque pede o voto 
favorável dos nobres vereadores, pois são moções de suma importância. A primeira 
moção de pesar é para a família do Sr. Carlos Alberto que foi o senhor que morreu 
queimado tentando salvar o gado da fazenda onde trabalhava. A segunda moção é 
para parabenizar a Ministra Carmem pela sua atitude de estar preocupada com o 
futuro das nossas crianças, pois ensino religioso nas escolas é algo muito 
importante. As duas ultimas moções são para agradecer os Deputados Eli Borges e 
Luana Ribeiro que estão ajudando num trabalho de recuperação de jovens a saírem 
do mundo das drogas. O vereador Geraldo Silva diz que irá votar favorável na 
moção ao Deputado Eli Borges somente pela ação do mesmo com relação à 
Comunidade Vida Nova, mas que o seu voto não é para o Deputado, pois o mesmo 
foi contrário na votação dos recursos para a nossa cidade. O vereador Wagner 
Enoque diz que não se pode julgar uma pessoa apenas por uma votação e sim pelo 
seu trabalho como um todo, mas que gostaria de informar que os recursos ainda não 
estão em mãos, mas o Deputado prometeu essa destinação. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que seria necessário conversarem a respeito dessa votação, pois 
apresentar uma moção de aplauso para um Deputado que prometeu recursos é algo 
complicado e que precisa ser revisto, por isso pede a suspensão da sessão e 
registra a presença do Sr. Tiago Spacassassi. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
diz que hoje tem dificuldade de votar favorável nesta moção, pois o Deputado Eli 
Borges ajudou a retirar 45 milhões da nossa cidade e que em respeito ao vereador 
Wagner Enoque irá se abster do voto. O vereador Leonardo Lima diz que da mesma 
forma também irá se abster do voto em consideração ao vereador Wagner Enoque, 
mas que gostaria de votar contrário, só não fará pelo autor da moção. O vereador 
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Wagner Enoque diz que gostaria de pedir ao Sr. Presidente para não suspender a 
sessão e que os vereadores que assim acharem que devem ou não votar favorável 
que assim o façam. O Sr. Presidente diz que a suspensão da sessão é regimental e 
que a Presidência não pode deixar de atender pois nunca deixou de atender um 
pedido de suspensão de sessão. O vereador Aldair (Gipão) diz que no seu ponto de 
vista moção de aplauso e Titulo de Cidadão é algo pessoal e que a sua preocupação 
é que posteriormente o vereador Wagner Enoque fique frustrado com o não 
recebimento desses recursos, pois quem libera os recursos é o Governo e não o 
próprio Deputado. O vereador Carlos Silva diz que gostaria de manifestar seu voto 
favorável a moção e solicita que se possível gostaria de ter acesso ao projeto da 
retirada dos 45 milhões para Araguaína, pois ficar falando que foram retirados 
recursos é fácil, por isso solicita que se alguém tiver uma copia desse projeto que 
gostara de ter acesso ao mesmo. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) questiona 
ao vereador Carlos Silva se o mesmo esteve na cidade de Palmas para acompanhar 
a votação da retirada dos recursos.  O vereador professor Delan pede questão de 
ordem no Artigo 135 – Inciso II. O Sr. Presidente solicita dos vereadores que hora 
estão com a palavra que se atenham a matéria em pauta. O vereador Carlos Silva 
diz que fez o questionamento não para defender ou contrapor e sim para que 
pudesse ter conhecimento da questão. O vereador Aldair (Gipão) em aparte diz que 
a própria Assembleia Legislativa é que disse que os recursos foram retirados. O Sr. 
Presidente suspende a sessão atendendo a solicitação do vereador Aldair ( Gipão). 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente reabre a discussão 
das moções do vereador Wagner Enoque. O vereador Wagner Enoque diz que essa 
moção ao Deputado Eli Borges é por uma causa nobre. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) Vice Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a 
palavra o vereador Marcus Marcelo destaca que o teor das moções Nº160 e Nº161 
são de mesmo e que é preciso tratar tudo da mesma forma e com o mesmo peso 
para ambas as moções, e como presidente da Casa não precisa pronunciar o seu 
voto, mas caso seja necessário irá se pronunciar da mesma forma para as duas 
matérias, diz  que a discussão não é uma moção para a retirada do recurso e sim é 
uma moção de aplauso por destinarem emenda para a Comunidade Vida Nova. O 
vereador Gideon Soares diz que a questão da verba vir ou não é outra coisa e que 
realmente o vereador Wagner Enoque faz um excelente trabalho na Comunidade 
Vida Nova e que em virtude de ser uma moção destinada para o ato da emenda e 
que caso o autor for retirar deve retirar as duas moções que são de mesmo teor. O 
vereador Aldair ( Gipão) diz que não tem nada contra o Deputado Eli Borges, mas 
que estão votando uma moção de aplauso por uma promessa de emenda e que os 
votos favoráveis que a moção tiver será pelo vereador Wagner Enoque. O vereador 
Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora.  O vereador Divino 
Bethânia Júnior pede autorização para poder se retirar da sessão, pois precisa ir a 
uma consulta médica. Em votação. Aprovado por Unanimidade. A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) manifesta seu voto favorável às moções. O vereador Gilmar 
Oliveira diz que há vereadores que estão tentando tirar o direito do vereador Wagner 
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Enoque de exercer sua função e que quem quiser votar favorável ou contrário que 
assim o faça e que manifesta seu voto contrário a moção do Deputado Eli Borges. O 
vereador Professor Delan diz que gostaria de pedir o Sr. Presidente para colocar em 
votação a matéria, pois estão fazendo uma discussão desnecessária. O vereador 
Silvano Faria diz que o deputado Eli Borges é uma pessoa integra e que o vereador 
Wagner Enoque deveria esperar os recursos serem liberados para apresentar a 
moção e que diante disso manifesta seu voto contrário. O Sr. Presidente informa que 
para que fique bem esclarecido colocará as moções para serem votadas 
separadamente. Em votação a Moção de Pesar Nº159/017. Sendo Aprovada por 
Unanimidade. Em votação a Moção de Aplauso Nº158/017. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Em votação a Moção de Aplauso Nº160/017.  O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) diz que irá se abster do voto em respeito ao vereador Wagner 
Enoque.  O vereador Aldair (Gipão) diz que irá se abster do voto por se tratar de 
uma promessa e não pelo acontecido em Palmas. O vereador Gilmar Oliveira 
manifesta seu voto contrário à moção. O vereador Geraldo Silva se abstém do voto 
por não concordar com o posicionamento do Deputado Eli Borges na situação que 
ocorreu em Palmas.  O vereador Silvano Faria diz que tinha se manifestado 
contrário, mas que irá se abster do voto nesta moção. Em votação a moção 
Nº160/017. Sendo rejeitada por maioria. Com seis votos favoráveis, um voto 
contrário e seis abstenções. Em votação a moção Nº161/017. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que para não usar dois pesos e duas medidas irá se abster do voto como 
fez na moção anterior. Sendo aprovado por Unanimidade a Moção de Nº161 com 
uma abstenção do vereador Aldair (Gipão). O Sr. Presidente informa para que fique 
bem esclarecida que a votação da Moção de Aplauso de Nº160 ficou da seguinte 
forma: com seis abstenções, seis votos favoráveis e um voto contrário, sendo que o 
Sr. Presidente não vota nesta matéria, só votaria se houvesse empate na votação.  
Moção de Pesar Nº166/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha) subscrita pelos 
vereadores presentes na sessão – Pelo falecimento do Sr. Josias Sirqueira dos 
Santos. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Geraldo Silva fala sobre o Decreto do Presidente da República Michel 
Temer que retirou através de um Decreto o “DR”. que é usado pelo Advogados. O 
vereador Wagner Enoque agradece os vereadores que votaram na sua moção 
mesmo não tendo sido aprovada, mas agradece assim mesmo, diz que as pessoas 
que apoiam a causa que defende irá sempre agradecer seja por moção ou 
pessoalmente.  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.   
 


