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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, 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 
professor Delan para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmo 1º, 
Versículos 01 e 02. 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. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente vereador Marcus Marcelo 
retira da pauta o Projeto de Lei Nº044/014 de sua autoria.  Projeto de Lei Nº009/018 
– Dispõe sobre o parcelamento e/ou reparcelamento de débito do Município de 
Araguaína com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Autor: Executivo 
Municipal. Em 2ª discussão. O vereador Silvano Faria manifesta que irá se abster do 
voto nesta matéria. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Com uma abstenção 
do vereador Silvano Faria da Silva. O vereador Carlos Silva não estava presente no 
Plenário durante a votação do Projeto de Lei Nº009/018.  Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº291/018, Nº 330/018 e Nº 331/018. Em 
discussão. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº156/018, Nº 242/018, Nº243/018, Nº068/018, Nº069/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº295/018, Nº296/018 e Nº 297/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso dos Santos (Zezé Cardoso): Nº339/018 e Nº340/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº192/018 e Nº193/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº178/018 e Nº240/18. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº281/018 e Nº282/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº 255/018, 
Nº256/018 e Nº284/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): 
Nº231/018, Nº232/018, Nº327/018, Nº 328/018 e Nº329/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.   Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Solares: Nº262/018, Nº263/018, Nº264/018, Nº265/018, Nº266/018, Nº267/018, 
Nº268/018, Nº269/018, Nº270/018 e Nº271/018. Em discussão Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
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Silva (Geraldo Silva): Nº 304/018, Nº305/018 e Nº306/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº275/018 e Nº276/018. Em discussão. O vereador 
Edimar Leandro destaca que a Rua da Igreja do Bairro de Fátima está numa 
situação caótica e que o vereador Divino Bethânia Júnior já fez inúmeras solicitações 
sobre essa rua. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de registrar que 
o Secretário Municipal Simão é um grande profissional e um péssimo Secretário, 
pois não atende nenhuma solicitação feita pelos vereadores, sendo que as 
solicitações que fazem são pedidos feitos a eles pela sociedade. Destaca que essa 
é uma critica construtiva e que lamenta muito que os vereadores tenham que ficar 
mendigando atrás de secretários “migalhas”, pois não adianta apresentar emendas 
ao Orçamento do Município, uma vez que essas emendas não são atendidas. Diz 
que há setores da nossa cidade que estão numa situação difícil por falta de 
planejamento dos gestores estaduais do passado, mas que entende que a 
administração do Sr. Prefeito Ronaldo está no caminho correto mas deixa essa 
critica aberta para solicitações que já fez e que irá fazer . O Sr. Presidente informa 
que encontra-se no gabinete da Presidência o Sr.  José Humberto – Assessor do 
Deputado Mauro Carlesse e que o mesmo solicitou uma reunião com todos os 
vereadores e que após a ordem do dia irá suspender a sessão para se reunirem com 
o mesmo. O vereador Aldair ( Gipão) ressalta que compreende a fala do vereador 
Divino Bethânia Júnior pois já passou por situação igual com relação ao seu setor. 
Em votação os requerimentos do vereador Edimar Leandro.  Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº245/018, Nº246/018, Nº247/018 e Nº248/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº260/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº 007/017 – Dispõe sobre a obrigação de contratação de bombeiros 
civis por administradores e responsáveis de boates, casas de shows, bares, 
restaurantes e estabelecimentos congêneres. Emenda Modificativa Nº001/018 de 
autoria da maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº001/018. O vereador 
Terciliano Gomes ressalta que essa emenda vem atender aos questionamentos que 
foram feitos com relação ao percentual de bombeiros do sexo feminino e também 
relacionado ao número de pessoas num determinado evento para se ter o 
profissional bombeiro no evento.  Em votação a emenda Nº001/018. Aprovada por 
Unanimidade. Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº007/017. Em 2ª votação o Projeto 
de Lei Nº007/017. Aprovado por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes 
agradece a presença dos Bombeiros Civis nesta sessão. O Sr. Presidente suspende 
a sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente informa que receberam o 
Assessor do Deputado Mauro Carlesse e que o Presidente da Assembleia do Estado 
do Tocantins manifestou a vontade de marcar uma visita a esta Casa de Leis e que 
já foi pré-agendada para a próxima terça-feira e assim como já a assessoria do Pré-
Candidato Athaíde também já está entrando em contato com essa Casa de Leis e 
ressalta que esta Casa de Leis sempre tem recebido a todos os Pré-Candidatos ao 
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Governo do nosso Estado. Tribuna: Com a palavra o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) diz que fará uma comparação dos dois gestores do nosso Estado e da 
nossa cidade. Diz que o Sr. Governador Marcelo Miranda quando recebeu o 
Governo do Estado o mesmo estava com uma divida de 05 bilhões de reais, só no 
IGEPREV uma divida de 01 bilhão e 200 mil reais e ainda com a folha de pagamento 
em atraso e assim como o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas recebeu o governo municipal 
com a nossa cidade totalmente destruída, abandonada pelo gestor anterior. Ressalta 
que com relação à cratera da Avenida Filadélfia são vários requerimentos que já 
apresentou referente a uma solução para esse buraco. Diz que tanto o Sr. 
Governador Marcelo Miranda quanto o Sr. Prefeito Ronaldo irão terminar os seus 
mandatos e não irão dar conta de fazer tudo que precisa ser feito, mas que isso não 
é motivo para que fiquem fazendo chacota com os nomes dos gestores é preciso 
respeito. Com a palavra o vereador Edimar Leandro ressalta o Projeto do Deputado 
Elenil da Penha “Copa Integração” que é um grande evento. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior ressalta sobre a situação do Rio Lontra, que é uma 
falha vista por todos nas Estações de Tratamento de Esgoto da Empresa BRK, e 
que infelizmente nada é feito legalmente, ou seja, não se vê algo concreto ser feito 
para impedir que os danos ambientais que estão sendo feitos no Rio Lontra seja 
impedido. Diz que está claro a desobediência das Leis e está claro também que a 
BRK não providencia que essas Estações de Tratamentos sejam adequadas, 
ressalta que os órgãos estaduais não estão fazendo nada assim como as 
autoridades locais também não estão atuando nessa situação e com isso o meio 
ambiente está sendo destruído pela Empresa BRK e questiona se não há ninguém 
que se preocupe com o nosso Rio Lontra e que esta Casa de Leis já fez o que foi 
possível, pois infelizmente a Câmara não pode colocar uma multa nessa empresa e 
espera que os órgãos municipais possam atuar nessa situação. Com a palavra o 
vereador Carlos Silva diz que gostaria de manifestar seu apoio ao vereador Edimar 
Leandro, pois os vereadores foram eleitos para falarem e buscarem melhorias para a 
nossa população. Com relação ao que foi dito sobre respeitar os gestores, é preciso 
primeiramente saber respeitar o povo, pois os políticos precisam saber respeitar 
quem os elegeu e por isso gostaria de solidarizar com o vereador Edimar Leandro e 
o parabenizar pelo seu posicionamento de estar sempre falando e cobrando o 
melhor para o nosso povo. Com a palavra o vereador Aldair ( Gipão) destaca que 
esta usando a palavra para fazer uma comparação de um governo municipal com 
um estadual é muito fácil, sendo que são gestões com recursos totalmente diferente 
em valores. Cita como exemplo a administração da UPA que é tripartide, contudo o 
Estado está devendo para a Saúde do nosso município, mas mesmo assim o 
município não deixa de atender as pessoas de outras localidades, e querer 
comparar a gestão municipal com a estadual é tentar justificar a ineficiência do 
Governo Estadual.  O vereador Silvano diz que muitas vezes é fácil a pessoa ficar 
cobrando, mas é preciso ver na nossa cidade o que precisa ser feito, pois o Terminal 
Rodoviário está abandonado, pois começaram uma reforma e já se passou dois 
Carnavais e até agora não foi concluída essa reforma. O vereador Aldair diz que o 
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vereador Silvano perdeu uma oportunidade de ficar calado, pois o dinheiro que o 
Governador Marcelo deveria mandar para a Saúde do nosso Município não está 
mandando e com isso o Sr. Prefeito está usando a verba que seria para essa 
reforma,  na Saúde, ou seja, o vereador Aldair fala ao vereador Silvano que peça ao 
Governador que o mesmo está defendendo que mande o dinheiro que deve a Saúde 
da nossa cidade. O vereador Silvano diz que o dinheiro para fazer a reforma da 
Rodoviária é arrecadado dentro da própria rodoviária e também foi tirado o dinheiro 
do Carnaval e até agora não concluíram a reforma e já se passou dois carnavais. O 
vereador Aldair destaca que é bem melhor atender a saúde do que uma reforma da 
rodoviária que pode esperar, mas a saúde não espera e que o Sr. Prefeito mesmo 
diante das dificuldades como está divida do Governo Estadual, não para com os 
atendimentos na saúde.  Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues diz que há 
muitos anos vem buscando pela realização do Concurso da Policia Militar, e até que 
enfim, no próximo dia onze será realizado esse concurso, onde serão mil vagas para 
Soldado e quarenta para Oficial, sabe que não é o suficiente, mas irá amenizar e 
ajudar a todos os Policiais que hoje estão na ativa.  A sessão é suspensa. Reabeto 
os trabalhos. O Sr. Presidente diz que conversou com o Jurídico da Casa e que  o 
projeto referente a Data Base dos servidores entrará na pauta da semana que vem e 
gostaria de registrar que esta Casa de Leis sempre atendeu a todos os reajustes da 
Data Base dos servidores. Projeto de Resolução Nº002/018 – Altera o Caput do 
Artigo 1º da Resolução  nº321/2014. É feita a leitura na integra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 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.    
 


