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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezesseis 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, 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 
Gilmar Oliveira para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Hebreus – 
Capitulo 04 – Versículo 12. 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: NºCM184961/017, NºCM184960/017, NºCM184967/017, 
NºCM184968/017, NºCM171313/017, NºCM169533/017, NºCM184961/017.  Ordem 
Do Dia: Em atendimento ao Requerimento Nº1493/017 de autoria do vereador 
Terciliano Gomes – para debater sobre a Ação de Reintegração de Posse do setor 
Alto Bonito, o Sr. Presidente faz a composição da Mesa Diretora convidando para 
compô-la: O Dr. Sandro Ferreira Pinto – Defensor Público e Coordenador do 
NUAMACARN  (Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas Araguaína), o Dr. 
Danilo Leite – Superintendente da Habitação que neste ato representa a Sra. 
Fernanda Ribeiro Barbosa – Secretaria Municipal da Assistência Social Trabalho e 
Habitação, a Sra. Valdirene Cesário – Superintendente da FUNANC,  o Sr. Kaique 
Aparecido de Lima Marques – Presidente do Setor Alto Bonito e o Sr. Coronel 
Márcio Miranda – 2º BPM. O Sr. Presidente faz a  leitura na integra do referido 
requerimento nº1493/017 e passa a palavra ao vereador Terciliano Gomes autor da 
referida propositura. O vereador Terciliano Gomes cumprimenta e agradece a 
presença de todos os convidados que compõem a Mesa Diretora. Diz que esse 
requerimento após ser aprovado passou a ser dos dezessete vereadores e que 
estão realizando essa sessão para que possam buscar uma solução para esses 
cidadãos que estão morando no setor Alto Bonito há mais de vinte anos, pois só a 
ação judicial já tem dezoito anos na justiça e questiona como poderão ajudar essas 
famílias, o que poderá ser feito para garantir o direito à moradia. Diz que quando os 
moradores procuraram a Defensoria Pública e esta Casa de Leis viram que ainda 
havia esperanças e que quando a Defensoria encaminhou um documento para a 
Câmara esta Casa de Leis não se omitiu e por isso estão agora realizando esse 
debate. Em aparte o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que com certeza 
conseguirão encontrar uma saída dentro da legalidade para resolver essa situação e 
manifesta seu apoio. O vereador Terciliano Gomes agradece o aparte e destaca que 
não há como ficar em cima do muro, ou seja, ou se está do lado dos morados do 
setor Alto Bonito ou não está, por que é preciso buscar um denominador comum 
para a solução desse problema. Com a palavra o vereador Edimar Leandro pergunta 
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se o dono da área se encontra no plenário ou não? O vereador Terciliano Gomes diz 
que entrou em contato o proprietário da área e o mesmo lhe disse que não poderia 
estar presente devido a um compromisso de trabalho e falou também ao mesmo se 
teria como o Advogado dele comparecer, mas também não foi possível, mas diz que 
não será por isso que o debate ficará prejudicado. O vereador Edimar Leandro 
pergunta o que Município tem a dizer para esse povo que está presente e qual é 
melhor caminho que devem percorrer para chegarem numa solução. O Sr. 
Presidente convida para compor a Mesa Diretora a Sra. Valéria Domingues – 
Presidente do CCABA. Com a palavra o vereador professor Delan que questiona 
como o Município assumiu fazer as benfeitorias numa área que tem dono, será se 
não está sendo um terceiro interessado nessa questão, pergunta se quando o 
município recebeu o referido setor não conhecia a demanda do mesmo, e onde fica 
a função social da propriedade que é um direito constitucional. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior diz que se não fosse os moradores desse setor o 
mesmo continuaria sendo apenas uma chapada sem valor algum, ou seja, foram os 
moradores que tornaram a área valorizada e que isso não pode ser ignorado e que 
está ansioso para saber o que pode ser feito, pois sabem que existe sentença 
judicial, mas que a realização dessa sessão é uma esperança de que pode ser 
encontrada uma solução. Com a palavra o vereador Geraldo Silva destaca que 
podem contar com seu apoio para que essas famílias possam viver dignamente. O 
vereador Gideon Soares diz que o problema do Setor Monte Sinai era muito mais 
difícil que do setor Alto Bonito e que foi resolvido, e que todos podem ter certeza que 
essa Casa de Leis fará o possível para encontrarem uma solução para esse 
problema. O vereador Terciliano Gomes registra que o vereador Carlos “Buchada” 
da cidade de Ananás está acompanhando a sessão através das redes sociais. Com 
a palavra o Dr. Sandro – Defensor Público que agradece pela acolhida desta Casa 
de Leis e que estão de parabéns pela condução dos trabalhos e por sempre estarem 
abertos para debaterem os problemas da sociedade. Ressalta que a Defensoria 
Pública não participou do Processo, pois quando o mesmo chegou à Defensoria já 
estava concluído, e ressalta que o caso do Setor Alto Bonito é diferente, pois tem 
uma ocupação que é do ano 2012, só que as pessoas que ocuparam a área a 
maioria não se encontra residindo mais no setor e que de acordo com a ação o valor 
é de 80 mil reais para quem está ocupando toda a área, e que são quase 600 
pessoas envolvidas, e que caso a reintegração de posse for feita o proprietário da 
área receberá o valor que está estipulado na ação. Em aparte o vereador Delan 
questiona se no caso citado não faltou ampla defesa e se não pode ser feito uma 
nova reavaliação dos bens citados. O Dr. Sandro diz que as regras processuais 
foram respeitadas e nos termos formais houve ampla defesa e que sabe que as 
pessoas que hoje lá estão é que valorizaram a área e que caso a reintegração de 
posse seja feita, todo esse valor retornará para o referido proprietário, bem ou mal 
injusto ou não o processo já se encerrou. O Sr. Presidente questiona se no campo 
judicial não há nenhuma saída, nenhum recurso que pode ser feito mesmo sabendo 
que a decisão já foi julgada e destaca que é muito difícil imaginar uma reintegração 
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de posse num setor como o Alto Bonito.O Dr. Sandro diz que há uma medida 
processual que estão estudando, que seria uma ação coletiva, seria uma espécie de 
uma ação indenizatória, mas que está sendo feito um recadastramento dos 
moradores atuais, pois nem todos são assistidos pela Defensoria Pública devido a 
situação financeira dos mesmos. O vereador Terciliano Gomes destaca que os 
moradores nunca foram notificados quanto às construções que foram feitas ao longo 
de todos esses anos. O Dr. Sandro diz que a maioria das construções feitas, a 
pessoa que as fazem não buscam nos cartórios sobre o histórico dessas áreas. Diz 
que como a ação é complexa a ideia é tentar sensibilizar toda a sociedade e com 
isso tentar negociar diretamente com o proprietário da área e ressalta que o 
envolvimento do Poder Público será de fundamental importância nessa situação, 
pois o que não pode acontecer é a retirada de aproximadamente 600 pessoas de 
uma área onde já estão instaladas há anos, para posteriormente colocarem uma 
placa de venda e essas mesmas pessoas terem que comprar o que já é de direito 
das mesmas. O vereador Delan ressalta que supondo que a reintegração de posse 
seja feita, questiona se o que foi feito pelo município no referido setor também será 
destruído. O Dr. Sandro diz que não, essa parte do setor o proprietário cedeu para o 
município é o que consta no processo e diz que provavelmente os imóveis não serão 
destruídos, serão agregados ao patrimônio do proprietário da área, pois os imóveis 
estão muito bem consolidados. Com a palavra o Dr. Danilo que cumprimenta a todos 
os presentes e destaca que nessa situação do setor Alto Bonito os moradores foram 
assistidos pela Defensoria Pública e que o Município nunca foi omisso nessa 
situação, pois quando o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas foi Secretario das Cidades foi 
que conseguiu recursos para investir no referido setor e destaca que o Setor Alto 
Bonito é sim legalizado não pela gestão do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas e sim por 
gestões anteriores. Destaca que estão tentando entrar em contato com o proprietário 
da área, para que possam passar ao mesmo as possíveis propostas de negociação 
da referida área, só que há um problema grande com relação essa negociação, pois 
quando se faz um recadastramento dos moradores para as informações para o 
proprietário da área, muitos não estão mais residindo na referida localidade e 
quando se consegue marcar uma reunião os moradores que comparecem não são 
os mesmos de quando foi feito o recadastramento. O vereador Terciliano Gomes diz 
que é preciso fazer um levantamento do quanto o proprietário deve de impostos para 
o município e também saber quanto vale hoje a área com o investimento que foi feito 
pelos moradores e com isso buscar um denominador comum, para que algo justo 
seja feito. O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que é uma situação delicada e 
que fica imaginando como poderá ser feito uma reintegração de posse num setor 
como o Alto Bonito, pois tem certeza que nenhum pai ou mãe de família deixará 
seus filhos sem um teto e que não consegue visualizar uma situação como essa. O 
Sr. Danilo diz que a participação da comunidade precisa ser ativa e que o município 
já está disposto a se manifestar em favor das famílias do setor Alto Bonito e que o 
Município não pode ser culpado por essa questão e que irão fazer todos os estudos 
para saber se há alguma divida por parte do proprietário da área e se houver dividas 
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será uma “carta na manga” assim como as benfeitorias feitas pelo poder público. Diz 
que não se pode comparar o que foi feito em outras áreas para ser feito no setor Alto 
Bonito, pois cada caso é diferente judicialmente e que seria muito importante que a 
comunidade apresente uma proposta de negociação. O Sr. Presidente coloca em 
votação o uso da palavra pelo Sr. José Costa ( Zequinha). Sendo aprovado por 
unanimidade. Com a palavra o Sr. Kaique – Presidente do Setor Alto Bonito que 
agradece o Dr. Sandro pela ajuda e a esta Casa de Leis em nome do vereador 
Terciliano pelo apoio e agradece muito pela realização dessa sessão e esperam 
poder encontrar a uma solução, pois há moradores que não estão nem dormindo 
preocupados com essa situação. Com a palavra o Sr. José Costa (Zequinha) diz que 
reside no setor Alto Bonito há mais de quinze anos e que nunca tiveram nenhuma 
notificação por parte de ninguém quando começaram a construir suas casas e que 
agora querem retirar as moradias deles. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz 
que é muito importante que o Sr. Zequinha fale que nunca houve manifestação por 
parte do dono da área. E deixa registrado que falou dos débitos, com o intuito de 
que possa ser feito um levantamento para uma possível negociação. O Sr. Zequinha 
diz que se houver uma negociação que seja um preço razoável um valor justo, pois 
sabem que é preciso pagar o que é de outra pessoa. Com a palavra a Sra. Valéria 
diz que o CCABA se comove com essa situação e que é muito importante que todos 
se unam e que apoiem o Presidente Kaique. Com a palavra o vereador Professor 
Delan diz que acabou de receber uma informação de um Decreto de nº 1071/2008 
de 15 de setembro de 2008 da então Prefeita Valderez e faz a leitura do mesmo que 
declara Zonas de Interesse Social a várias áreas, no qual o setor Alto Bonito está 
incluso, ou seja, a partir do dia 15/09/2008 o município assumiu essa questão então 
acredita que o atual Prefeito o Sr. Ronaldo Dimas irá encontrar a solução. Com a 
palavra o vereador Wagner Enoque manifesta seu apoio aos moradores do setor 
Alto Bonito e destaca que os mesmos estão pagando seus impostos como taxa de 
iluminação pública e o IPTU e que isso mostra a boa fé dessas pessoas em 
permanecerem com suas casas. Com a palavra o vereador Alcivan que cumprimenta 
toda a Policia Militar na pessoa do Comandante Miranda e destaca que é preciso 
encontrar uma solução para esses cidadãos e manifesta seu apoio. O vereador 
Terciliano Gomes solicita que a Sra. Wádia Corado moradora do referido setor possa 
fazer uso da palavra. Com a palavra o Tenente Comandante Coronel Márcio 
Miranda cumprimenta a todos os presentes e ressalta que como Comandante do 
2ºBPM se solidariza com todos os moradores do setor Alto Bonito e diz que até o 
momento não receberam nenhum documento referente à reintegração de posse  
desse setor e esperam não receber, mas caso a policia militar receba um mandato 
de reintegração de posse precisará cumprir e irá cumprir com toda a 
responsabilidade. O Sr. Presidente coloca em votação o uso da palavra que será 
feito pela Sra. Wádia. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador Israel Gomes 
solicita do Sr. Presidente que possa fazer um oficio ao Sr. Secretário Municipal da 
Fazenda solicitando informações sobre os débitos do proprietário do setor Alto 
Bonito. O Sr. Presidente diz ao vereador Israel que o mesmo pode fazer essa 
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solicitação através de um requerimento e que peça o apoio dos nobres vereadores, 
pois será um documento aprovado por esta Casa de Leis. O vereador Israel Gomes 
agradece a sugestão do Sr. Presidente e diz que irá protocolar o referido 
documento, pois esta discussão ficou um pouco prejudicada com a ausência do 
proprietário da área. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) sugere para que possa 
ser feito uma Comissão, com um representante do referido setor, da Defensoria 
Pública, da Prefeitura e do proprietário da área, pois tem certeza que com essa 
comissão conseguirão chegar numa solução para essa situação. O Sr. Presidente 
diz que essa Presidência nunca se furtou de atender a formação de comissões, mas 
é preciso saber sobre o posicionamento do proprietário da área, pois a situação do 
Setor Monte Sinai era diferente não havia uma decisão judicial julgada. Diz que 
entende a boa intenção da formação da comissão, mas é preciso buscar um 
caminho para que a decisão judicial possa ser revista, e que não está querendo 
descumprir uma decisão judicial. Com a palavra o Dr. Sandro diz que a verdade é 
que é preciso buscar uma conciliação com o proprietário e que tomou o cuidado de 
mandar um oficio a policia militar para que a mesma saiba da realização dessa 
sessão, sabendo que a reintegração de posse desse setor será algo muito complexo 
e de difícil execução e que a solução mais segura será a negociação com o 
proprietário e que podem sim ter uma comissão para que consigam fazer essa 
negociação. Com a palavra o Dr. Danilo diz que o Decreto ressaltado pelo vereador 
Delan foi um Decreto feito para que pudessem levar água e energia elétrica naquela 
época e não para que fosse feito regularização fundiária para os setores citados no 
Decreto e destaca que se os moradores desse setor estão pagando IPTU então os 
mesmos tem direito, ou seja, houve boa fé e o cumprimento legal dos impostos dos 
lotes. O vereador Edimar Leandro pede que o levantamento dos débitos possa ser 
feito o mais rápido possível e solicita do Dr. Danilo que possa dar uma data certa 
para entregar essa informação. O Sr. Presidente diz que no caso do Monte Sinai foi 
feito uma Audiência com o Secretário da Habitação e neste caso é diferente, mas 
que pode ser marcado uma reunião com o Dr. Sandro, com os vereadores que 
queiram comparecer, uma comissão dos Moradores e o proprietário da área, para 
que possam tentar o entendimento através do dialogo e solicita do líder do Sr. 
Prefeito o vereador Aldair que possa intermediar o agendamento  dessa reunião que 
pode ser uma Audiência para que fique tudo documentado.  O vereador Edimar 
Leandro diz que foi informado por moradores que o IPTU não está sendo pago. O 
Sr. Presidente  diz que  no seu entendimento o caminho não é nessa questão do 
IPTU e sim tentarem marcar essa reunião para que possam chegar numa solução. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que no caso do Monte Sinai a área não 
dispunha de nenhuma benfeitoria, ou seja, no caso do Alto Bonito é diferente a 
realidade para o proprietário é muito positiva financeiramente e pensa que o 
Ministério Público deveria ter agido há muito tempo, pois precisa ser visto a questão 
se o Município investiu em área particular. O Dr. Danilo diz que o Decreto será 
analisado para saber se o mesmo está em validade, caso contrário é preciso saber 
se o município recebeu o loteamento pelo Decreto.  O vereador Delan ressalta que 
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se a referida área foi declarada ZEIS recebeu recursos do PAC, caso contrário o 
município investiu em área particular e isso não pode ser feito. Com a palavra a Sra. 
Wádia Corado diz que ressalta que já tentaram falar com o representante da 
imobiliária que se diz representar a área e que lhe disseram que não há acordo com 
os moradores e sim com o Poder Público e que ano passado recebeu um papel lhe 
dizendo que a sua residência valia 160,00 reais e que tentou comprar pelo mesmo 
valor só que lhe disseram que não havia interesse em vender. Diz que estão abertos 
a negociação, pois desde do inicio disseram estavam interessados na negociação e 
que na campanha do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas o mesmo disse para os moradores 
que iria regularizar o setor e quando começaram a fazer a pavimentação asfáltica, a 
creche a escola pensaram que estava tudo regularizado, só que não foi isso, agora 
estão ameaçados de perderem suas casas. Ressalta que no setor Alto Bonito não 
existem casas de lonas e nem tabuas, são construções de alvenarias e que foram 
construídas com muito suor e esforços e que sabem que Deus está  do lado deles. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que o dono da imobiliária errou quando abriu a 
ação, pois se disse que a negociação é com o poder público então ele deveria 
comunicar ao Município, mas infelizmente não é bem isso, a ação é sim contra os 
moradores. A Sra. Wádia diz ao Sr. Comandante que quer recebê-lo na sua 
residência,  mas não para cumprir ordem judicial e sim para tomar um café.  O Sr. 
Comandante Miranda diz que não é a Policia Militar que cumpre o mandato de 
reintegração e sim o Oficial a policia dá suporte na ação. Com a palavra o vereador 
Delan faz um requerimento Verbal para que possam ser convidados para uma 
Audiência nesta Casa de Leis a Procuradoria Jurídica do Município, a Secretaria de 
Habitação e as partes envolvidas para debaterem sobre essa situação do setor Alto 
Bonito. O vereador Geraldo Silva diz que amanhã será realizada uma sessão sobre 
a regularização fundiária e que somente a Procuradoria não estará presente e que o 
Sr. Presidente poderia encaminhar um convite e o vereador Delan poderá abordar 
essa questão. O Sr. Presidente diz que se compromete em convidar o Procurador 
Jurídico do Município para a sessão de amanhã. O vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que o Procurador está acompanhando a sua esposa numa cirurgia e não sabe se 
o mesmo poderá comparecer. O Sr. Presidente diz que entrará em contato com a 
Procuradoria Jurídica para que venha um representante da mesma. O vereador 
Aldair (Gipão) diz que não se pode ficar falando que os investimentos feitos pelo 
município no referido setor são errados, pois se o Sr. Prefeito fez os investimentos é 
porque acreditou e acredita nos moradores do setor e isso precisa ser visto como 
algo bom. O vereador Terciliano Gomes cumprimenta o Deputado Eli que está 
acompanhando essa sessão através das redes sociais.  O Sr. Presidente diz que 
poderão fazer um requerimento solicitando que município através da sua 
Procuradoria agende uma reunião e que irão citar os nomes das partes para 
participar dessa reunião e que irão solicitar uma data a ser agendada. O vereador 
Terciliano Gomes solicita da sua assessoria que confeccione esse requerimento. O 
Sr. Presidente informa que o Comandante Márcio Miranda precisa se retirar da 
sessão e o agradece pela presença. O vereador Aldair (Gipão) questiona o Dr. 
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Danilo quantas vezes essa comunidade foi ameaçada para sair das suas casas. O 
Dr. Danilo diz que foi procurado pelo Sr. Kaique e que orientou o mesmo que era 
preciso procurar um Advogado e a Defensoria para ajudarem nessa questão. O 
vereador Delan diz que não falou em nenhum momento que o Sr. Prefeito é contra 
essa comunidade, o que falou é que o Município não pode se furtar e ser omisso 
nessa situação. O vereador Aldair (Gipão) diz que prova disso é que o Dr. Danilo 
está presente nesta sessão e que a Prefeitura irá fazer a parte dela, só que o 
empresário o dono da área não é obrigado a participar dessa reunião e que isso 
precisa ficar claro. O vereador Terciliano Gomes agradece pelo apoio dos 
vereadores na realização desta sessão e agradece também o empenho do 
Presidente e da Vice- Presidente do setor Alto Bonito e agradece o Dr. Sandro pela 
presença e pela atenção. Ressalta que o resultado positivo virá com a união de 
todos desta Casa de Leis e de todos os moradores do setor Alto Bonito e no mais se 
coloca a disposição para ajudar no que for preciso e se tiver que prender alguém 
estará junto com todos os moradores. Com a palavra o Dr. Sandro diz que no setor 
Alto Bonito não há invasores e sim ocupantes, ou seja, estão dando o cumprimento 
da Constituição para a referida área e destaca que hoje está acontecendo um 
dialogo constitucional e que quando recebeu a ação correu atrás de todo mundo que 
podia ajudar e por isso procurou essa Casa de Leis e que foi muito bem recebido e 
agradece pela receptividade. Diz que sai muito feliz desta Casa de Leis com a 
grande presença dos moradores e que estarão com todos até o fim dessa situação e 
que não irão permitir que cidadãos possam perder suas residências. Com a palavra 
a Sra. Valdirene da FUNANC diz que o município está sempre apoiando a todos e 
coloca a Fundação a disposição para ajudar no que for preciso. Com a palavra o Dr. 
Danilo que agradece pelo convite e fala novamente que é preciso que todos fiquem 
unidos nessa questão. O Sr. Presidente agradece a presença de todos e ressalta 
que o documento será encaminhado para a Prefeitura e que irão aguardar que 
marquem a reunião. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei 
Complementar Nº009/017 do Executivo Municipal – Altera os artigos 1º e 5º da Lei 
Complementar 046 de 16 de Janeiro de 2017 e dá outras providências. Projeto de 
Lei Nº046/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre desafetação e retificação de 
Área Pública do Poder Executivo proceder a dação em pagamento e dá outras 
providências. È feito a leitura dos referidos projetos e os mesmos são encaminhados 
ás comissões competentes.  O vereador Israel Gomes pede a prorrogação da 
sessão por mais uma hora. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
Nº1691/017 do vereador Alcivan Rodrigues. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimento Nº1663/017 do vereador Aldair da Costa ( Gipão). 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Júnior: Nº1590/017, Nº1591/017 e Nº1645/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: 
Nº1665/017, Nº1666/017 e Nº1667/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1670/017 do vereador Gideon Soares. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Gilmar Oliveira: Nº1619/017 e Nº1449/017. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1650/017, 
Nº1678/017 e Nº1679/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1563/017 do vereador José Ferreira ( Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1672/017 do vereador 
Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1586/017, Nº1587/017, Nº1588/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1664/017 e Nº1685/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes: Nº1602/017, Nº1603/017, Nº1610/017, Nº1615/017 e Nº1617/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque: Nº1651/017, Nº1652/017, Nº1653/017, Nº1654/017 e Nº1673/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso da 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº167/017 – Ao Sr. Prefeito Municipal 
Ronaldo Dimas pela parceria junto ao Hospital do Câncer de Barretos. Nº170/017 – 
Ao Sr. Edivaldo Campelo Pinheiro, pela iniciativa em levar a festa das crianças as 
Creches e Escolas Municipais. Em discussão. A vereadora Zezé Cardoso pede o 
apoio dos nobres vereadores. O vereador Divino Bethânia Júnior pede a suspensão 
da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. A vereadora Zezé Cardoso 
pede a retirada das moções Nº167 e Nº170 de sua autoria. As moções são retiradas 
de pauta a pedido da autora das mesmas.  Moção de Aplauso Nº168/017 do 
vereador Terciliano Gomes – a dupla musical ANAVITÒRIA, composta por Ana 
Caetano e Vitória Falcão pelas duas indicações ao GRAMY LATINO, premiação 
máxima da música. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Indicações do vereador Aldair (Gipão): Nº080/017, Nº081/017, Nº082/017, 
Nº083/017 e Nº084/017. Indicação Nº094/017 do vereador Gilmar Oliveira. As 
indicações serão encaminhadas á quem de direito. Tribuna: O vereador professor 
Delan parabeniza a todos os professores pelo Dia do Professor – 15 de Outubro. O 
vereador Edimar parabeniza o Sr. Presidente pela defesa que fez aos vereadores e 
fala ao Deputado Estadual do PT que manifestou de fazer uma moção de repúdio 
aos vereadores desta Casa de Leis, que faça mesmo a referida moção. O vereador 
Geraldo Silva repudia a forma como o Deputado Bonifácio se referiu a Araguaína, ao 
povo de Araguaína e aos vereadores desta Casa de Leis. O vereador José Ferreira  
(Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. O vereador Marcus Marcelo 
diz que na votação da moção da semana passada se posicionou bem claramente e 
não votou, pois o Presidente não vota nessa situação, mas disse que caso 
precisasse votar votaria favorável nas duas moções que estavam em discussão e 
que estão vendo que essa Casa de Leis deva estar incomodando muito a 
Assembleia Legislativa ficou uma tarde inteira discutindo sobre a Câmara de 
Araguaína é que mostra que a Assembleia Legislativa do Estado está sem assunto, 
ou seja, parece que o Estado não tem problemas. Agradece os cumprimentos que 
foram feitos pelos vereadores Edimar e Geraldo Silva. O vereador Geraldo Silva diz 
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que o povo de Araguaína e os vereadores saberão dar as respostas na hora certa. O 
vereador Marcus Marcelo reassume a presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Gideon Soares registra a presença do seu filho Tiago. O vereador Gilmar Oliveira 
fala sobre a sua indicação sobre a isenção do IPVA para veículos com 15 anos de 
fabricação e pede o apoio do vereador Jose (Ferreirinha) nesta questão. O vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) diz que estava em Palmas e esteve presente na 
Assembleia Legislativa e viu quando o Deputado José Roberto do PT pediu ao 
Deputado Eli Borges que fizesse uma Moção de Repúdio para esta Casa de Leis. O 
vereador Divino Bethânia Junior pergunta se esse Deputado José Roberto não é 
homem para ele mesmo fazer essa moção repúdio. O Sr. Presidente prorroga a 
sessão por mais meia hora. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Leonardo Lima parabeniza os vereadores Delan, Zezé Cardoso e Marcus Marcelo 
pelo Dia do Professor e diz que não tem medo de moção de repúdio, nem se importa 
de recebê-la dos Deputados que votaram contra a sua cidade o que não quer 
receber é uma moção de repúdio do povo de Araguaína. A vereadora Zezé Cardoso 
parabeniza o Sr. Presidente pela condução dos trabalhos desta Casa de Leis e pela 
passagem do dia dos professores e agradece o vereador Leonardo Lima pelos 
cumprimentos. O Sr. Presidente agradece os cumprimentos feitos a sua pessoa. O 
vereador Silvano Faria diz que irá fazer uma moção de repúdio a esse Deputado 
José do PT que é o “Zé da Federal”. Os vereadores Edimar Leandro e Gilmar 
Oliveira manifestam seus apoios ao vereador Silvano Faria.  O vereador Terciliano 
Gomes diz que cada Parlamentar deve ser respeitado pelo seu posicionamento seja 
ele favorável ou contrário e ressalta que gostaria de deixar registrado que se 
estivesse presente também votaria favorável às moções, pois o Deputado Eli Borges 
tem o seu respeito e a sua admiração, pois defende a instituição Família assim como 
sempre faz. Discorda com relação a algumas falas de Deputados, como, por 
exemplo, dizerem que iriam apresentar uma moção de repudio a esta Casa de Leis,  
e caso isso ocorresse com certeza sairia em defesa de todos os vereadores. 
Ressalta que o Deputado Osires Damásio disse que os vereadores deveriam se 
preocupar com a segurança da nossa cidade que não estão fazendo nada e que 
isso não é verdade. O vereador Marcus Marcelo diz que essa Casa de Leis tem feito 
a sua parte, pois inúmeras reuniões foram realizadas e várias sessões também 
atendendo inclusive proposituras de vereadores para debaterem sobre essa questão 
da segurança pública da nossa cidade e que talvez devessem tirar copias das atas 
dessas sessões e encaminhar para o Deputado Osires Damásio, pois o mesmo está 
muito mal informado sobre os trabalhos desta Casa de Leis.  O vereador Geraldo 
Silva destaca que essa Casa de Leis nunca deixou de realizar uma sessão por falta 
de quorum, diferentemente da Assembleia Legislativa.  O vereador Terciliano Gomes 
diz que fica indignado com o comportamento do Deputado Osires Damásio em dizer 
que esta Casa de Leis não se preocupa e nunca discutiu sobre a falta de segurança 
da nossa cidade, pois isso não é verdade. O vereador Wagner Enoque diz que a sua 
moção de aplauso foi pela atitude nobre do Deputado Eli Borges em encaminhar 
recursos para a Comunidade Vida Nova que trabalha no resgate de jovens usuários 
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de drogas e que a nossa cidade tem quatro Deputados e estes não se preocupam 
com essa causa e que por isso o mesmo tem o seu respeito e a sua admiração.  O 
vereador Edimar Leandro diz que o Deputado Elenil destinou 300mil através de 
emendas parlamentares, para a construção de uma Casa de apoio, não é a Casa do 
vereador Wagner Enoque, mas que irá falar com o Deputado Elenil da Penha sobre 
a destinação de recursos para a Casa do vereador Wagner. O vereador Wagner 
Enoque agradece, pois tentou falar por diversas vezes com o Deputado Elenil e não 
foi atendido e que a Casa Vida Nova não é sua, o que fez foi abraçar a causa. O 
vereador Geraldo Silva solicita do vereador Terciliano que possa agilizar com 
relação ao Projeto de Lei de iniciativa popular para que possam votar o mesmo. O 
vereador Terciliano Gomes diz que houve alguns questionamentos das Comissões, 
mas que tem certeza que são alterações que poderão ser feitas sem prejuízo para o 
projeto. 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.        
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