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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 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, Leonardo Lima Silva, Maria José 
Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Gideon Soares para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo 23. O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
Oficio Externo Nº45/17 – Gabinete do vereador José Ferreira (Ferreirinha) – 
Assunto: Comunicação de Ausência do vereador. Oficio circular GVT nº055/2017 – 
Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência. Ordem 
Do Dia: Projeto de Lei Nº055/017 – Dispõe sobre retificação do Art.1º da Lei 
Nº3060/2017, a qual dispõe sobre o reparcelamento de débitos do município de 
Araguaína com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Autor: Executivo 
Municipal. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Maioria. Com um voto 
contrário do vereador Carlos Silva. Projeto de Lei nº 068/017 – Altera a Lei 
nº2785/12. Autoria: Mesa Diretoria. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1958/017, Nº1959/017 e 
Nº1960/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1964/017 do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Júnior). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1989/017 do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº1973/017, Nº 1993/017, 
Nº1994/017 e Nº 1995/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº1924/017, Nº1946/017, Nº1947/017, Nº1948/017 e Nº1949/017. Em 
discussão. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de agradecer a cada vereador 
por estarem sempre aprovando seus requerimentos. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Requerimento 
Nº1879/017 do vereador Gideon da Silva Soares. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola): Nº1962/017 e Nº1963/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) Nº1940/017, Nº1939/017 e Nº1965/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos Nº1905/017 e Nº1926/017 do 
vereador Leonardo Lima Silva. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
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Nº1912/017, Nº1913/017 e Nº1914/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1938/017 vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso). Em discussão. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) diz 
que a partir de hoje declara o seu apoio ao futuro Deputado Marcus Marcelo, e que 
isso lhe honra muito. O Sr. Presidente vereador Marcus Marcelo agradece a 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) pela confiança e apoio assim como o 
vereador Gilmar Oliveira, pois também estão caminhando juntos nessa nova jornada. 
Em votação o requerimento Nº1938/017. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº1996/017 e 
Nº1997/017.  Em discussão.  Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº123/017. A 
indicação será encaminhada a quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que gostaria que ficasse registrado que deseja muito que 
os candidatos dessa Casa de Leis, os vereadores José Ferreira (Ferreirinha), 
Marcus Marcelo e Terciliano Gomes sejam eleitos assim como o Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas que está com o nome bem forte para Governador do nosso Estado. 
Ressalta que quanto mais candidatos da nossa cidade forem eleitos, melhor será 
para todos nós e para todo o nosso Município. Em aparte o vereador Aldair (Gipão) 
diz que é preciso sim pensar como o vereador Divino Bethânia Júnior, e que é 
preciso apoiar os candidatos da nossa cidade. O vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que acaba de ser informado que o vereador Wagner Enoque também poderá sair 
candidato a Deputado Estadual nas próximas eleições e que reforça mais uma vez 
que a população da nossa cidade precisa votar e eleger os candidatos daqui. 
Ressalta que irá escancarar aos quatro cantos os nomes dos Deputados Estaduais 
que votaram contrários e reduziram a verba que vinha para a nossa cidade, pois 
quando vierem no nosso município pedir votos é preciso que a nossa população 
esteja ciente do que fizeram. Em aparte o vereador Edimar Leandro destaca que fica 
feliz em ver o crescimento dessa Casa de Leis e que felizmente aquele tipo de 
político que existia no passado que fazia política falando mal de outro político, nesta 
Casa de Leis não existe mais, pois o que está vendo com essas manifestações de 
apoio é muito grandioso. O vereador Wagner Enoque diz que gostaria de ressaltar 
que está sentindo falta da presença dos Deputados da nossa cidade presentes 
nesta Casa de Leis e na nossa cidade. O vereador professor Delan diz que usa essa 
tribuna para registrar o seu descontentamento com relação à prestação de serviços 
por parte da Empresa Energisa, diz que está ocorrendo em várias localidades da 
nossa cidade apagões e que mesmo a população entrando em contato para informar 
a empresa sobre esses apagões demora-se muito para que a Empresa resolva o 
problema, e que repudia a maneira como a Energisa tem tratado o povo de 
Araguaína, pois a nossa população merece ser tratada com respeito e dignidade. O 
vereador Geraldo Silva diz que gostaria de registrar que até o momento o Executivo 
Municipal não mandou para esta Casa de Leis as seguintes matérias: o PPA, a LDO 
e a LOA, e que vem cobrando isso há muito tempo, pois precisam estudar as 
referidas matérias para que possam apreciá-las com tempo e com cuidado. O 
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vereador professor Delan ressalta que essa questão é muito séria, pois como essa 
Casa de Leis irá analisar essas matérias em tempo hábil para emitir os pareceres se 
as matérias não chegarem a tempo legal, e que é preciso que o Executivo Municipal 
olhe para essa situação, pois trata-se de uma questão de legalidade e de 
responsabilidade e por isso deixa registrada a sua preocupação. O vereador Geraldo 
Silva manifesta seu apoio ao vereador professor Delan e que o mesmo pode contar 
com sua ajuda na analise dessas matérias. O vereador Leonardo Lima diz que fica 
muito feliz em saber que o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas poderá ser o futuro 
Governador do nosso Estado. O vereador Wagner Enoque pede ao Sr. Presidente  
para que possa atender as proposituras de sua autoria para realização das sessões 
especiais referente ao Tratamento dos Doentes Renais e da Comemoração dos 500 
anos da Reforma Protestante. O Sr. Presidente diz ao vereador Wagner Enoque que 
irá olhar com carinho essa situação e que dará um posicionamento ao vereador 
Wagner Enoque. O vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. Prefeito diz que foi informado 
que a Prefeitura está demorando para encaminhar os referidos projetos que foram 
citados, pela seguinte situação,  como foi reduzido os repasses estão programando 
para que não se tenha uma frustração de receitas, mas que provavelmente até 
sexta-feira dessa semana o Executivo estará protocolando esses projetos. 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.    


