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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e oito 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, 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 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 Interno Nº06/018 – Gabinete do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha) – Assunto: Comunicação de ausência do vereador nesta 
sessão. OFICIO/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº257/2018 – Secretário 
Municipal de Saúde – Assunto: Encaminhamento do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao 3º Quadrimestre de 2017. 
OFICIO/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº258/2018 – Secretário Municipal de 
Saúde – Assunto: Solicitação de Audiência Pública para que seja realizada a 
apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA referente ao 
3º Quadrimestre de 2017.  Oficio Gabinete do vereador Carlos Silva – Oficio 
Nº008/2018 – Assunto: Informações sobre distribuição de proposituras. O Sr. 
Presidente informa ao vereador Carlos Silva que está a disposição para sanar 
qualquer dúvida quer seja com relação ao que foi solicitado no oficio quer seja para 
qualquer departamento da Câmara, mas como o vereador fez uma solicitação por 
escrito, solicita da Secretaria da Casa que responda o oficio do vereador Carlos 
Silva. O vereador Wagner Enoque solicita permissão para poder se retirar da 
sessão, pois precisa ir a uma consulta médica e assim que a consulta terminar 
retornará para a sessão. Em votação a solicitação do vereador Wagner Enoque. 
Sendo aprovada por unanimidade. Tribuna Livre: Artigo 196 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis. Inscrito: Sr. Vagner Barbosa Sousa – Assunto: Situação dos 
catadores de materiais reciclados “Sonhando Por Um Mundo Melhor”. É feito a 
leitura do Artigo 196 do Regimento Interno que disciplina o uso da Tribuna Livre. 
Com a palavra o Sr. Vagner que cumprimenta a todos os presentes e agradece por 
esse espaço de poder fazer uso da palavra para falar sobre a situação dos 
Catadores de materiais reciclados, pois os mesmos estão sofrendo muito e não 
estão tendo onde trabalhar. Ressalta que está tendo muito desvio de verbas e 
ressalta que os galpões também estão sendo fechados e que o equipamento 
“prensa” sumiu do Galpão do setor Céu Azul, assim como seis balanças também 
sumiram. Em aparte o vereador Terciliano Gomes destaca que foi dito algo muito 
grave, que houve desvio de verbas e que equipamentos também sumiram. 
Questiona como ocorreu isso e de onde sumiu a verba e se o Sr. Vagner tem 
consciência do que disse. O Sr. Vagner responde que a verba vem diretamente para 
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a Prefeitura que depois vai para o Chefe do Meio Ambiente e este repassa para o 
representante dos Catadores. O vereador Terciliano Gomes diz que se essa verba 
sumiu é preciso averiguar corretamente essa denúncia e pede ao vereador Aldair 
(Gipão) que é líder do Sr. Prefeito que entre em contato com o Chefe do Meio 
Ambiente para que o mesmo dê as informações sobre essa situação. Com a palavra 
o vereador Carlos Silva que ressalta que os questionamentos feitos pelo vereador 
Terciliano eram basicamente os questionamentos que iria fazer e que irá aguardar 
as respostas. O Sr. Vagner diz que o Sr. Tibério e o Sr. Aníbal eram os responsáveis 
por essa questão, ou seja, eram os responsáveis para fiscalizar o recebimento das 
verbas. O Sr. Presidente solicita do líder do Sr. Prefeito que entre em contato com as 
pessoas que foram citadas pelo Sr. Vagner pois é muito séria essa situação. O 
vereador Alcivan pergunta quem é o Presidente da Associação e se for necessário 
que o Sr. Presidente forme uma CEI para investigar essa questão. O vereador Israel 
Gomes pergunta ao Sr. Vagner se o mesmo tem documentos ou recibos do que está 
falando. O Sr. Presidente informa que qualquer vereador pode entrar com o pedido 
de solicitação  e compor uma CEI, isso não cabe apenas ao Presidente. O vereador 
Israel diz que é uma denúncia muito grave, mas que é importe verificar com cuidado 
essa situação. O Sr. Presidente ressalta que foi informado que virá um representante 
do município  para fazer explicações sobre essa situação e informa também que 
será o próprio Secretario Municipal Júnior Marzola que virá para fazer os 
esclarecimentos.  O vereador Terciliano Gomes diz que espera que o Sr. Vagner 
tenha como provar essas denúncias com documentos e desde já faz um 
requerimento verbal ao Sr. Vagner para que possa disponibilizar para esta Casa de 
Leis os documentos que podem provar essas denúncias, pois caso contrário o Sr. 
Vagner poderá ser processado pelas pessoas que o mesmo citou e questiona se o 
Sr. Vagner fez denúncia na Prefeitura Municipal e no Ministério Público. O vereador 
Gideon Soares diz que conhece o Sr. Tibério e que ficou surpreso com o que foi dito, 
mas como o Sr. Vagner disse que tem como provar irá aguardar que apresente 
essas provas. O vereador Aldair (Gipão) diz que conhece bem o Sr. Vagner, mas 
que é preciso ouvir a outra parte, pois todos tem o direito à defesa. Com a palavra o 
vereador professor Delan que pergunta ao Sr. Vagner se o mesmo fez um Boletim 
de Ocorrência na policia quando ficou sabendo dos desvios de recursos e da 
situação dos galpões. Pergunta também se ele foi ao Ministério Público e se recebeu 
algum documento de protocolo. O Sr. Vagner diz que sim fez a denúncia na policia e 
recebeu um comprovante do Ministério Público, mas que esqueceu de trazer. O Sr. 
Presidente diz que irá suspender a sessão para que possam esperar o Sr. Secretario 
Júnior Marzola. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
convida para compor a Mesa Diretora o Sr.Secretario Municipal de Planejamento, 
Meio Ambiente, Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico o Sr. Ângelo 
Crema Marzola Júnior . Em seguida o Sr. Presidente informa ao Sr. Secretario Junior 
Marzola que o Sr. Vagner fez uso da Tribuna Livre e que o mesmo fez uma denúncia 
de que houve desvio de verbas no valor de um milhão e meio e que citou os nomes 
dos funcionários o Sr. Aníbal e Tibério como sendo os responsáveis por esse desvio. 
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O vereador Geraldo Silva registra a presença da Sra. Valdirene – Superintendente 
da FUNANC. O vereador Terciliano Gomes diz que quando ouviu as palavras do Sr. 
Vagner já solicitou de imediato do líder do Sr. Prefeito para que alguém do Executivo 
Municipal pudesse vir para prestar esclarecimentos.  O vereador professor Delan 
questiona ao Sr. Secretário Júnior Marzola se houve mesmo esse repasse do 
Governo Federal para este fim e como funcionam as associações de reciclagem em 
Araguaína e o que ocorreu nas Associações que possa ser trazido como informação 
para este Plenário. O vereador Israel Gomes questiona ao Sr. Secretário Júnior se 
os equipamentos que sumiram que foi uma Prensa e seis Balanças se essa 
informação procede. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que conversou com o Sr. 
Vagner e que o mesmo lhe queixou sobre o Presidente anterior da Associação e o 
Sr. Vagner afirmou que o Ministério Público sumiu com documentos que pertence a 
ele. E ressalta que é preciso atentar com cuidado sobre o que é dito nesta Casa de 
Leis, pois tudo fica registrado e as sessões agora estão sendo transmitidas através 
do site da Câmara. O Sr. Presidente diz que esta Casa de Leis nunca fechou as 
portas para todas as categorias que procuram a Câmara assim como aos cidadãos 
que buscam o uso da Tribuna Livre. Com a palavra o Sr. Secretário Júnior Marzola 
que cumprimenta a todos os presentes e a todos os vereadores. Parabeniza o Sr. 
Vagner como o primeiro integrante da ACCM e que não é a primeira vez que ele faz 
esses mesmos questionamentos, e pergunta se o Sr. Vagner ainda é membro do 
Diretório da Associação e qual a origem desse dinheiro e as destinações do 
dinheiro. O Sr. Secretario Júnior Marzola faz a leitura e a apresentação de um 
Relatório Ambiental que foi feita uma vistoria no Galpão do setor Céu Azul  e 
apresenta também cópias dos ofícios que recebeu do Ministério Publico e do oficio 
resposta aos referidos ofícios. O Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa que 
providencie cópias desses documentos para todos os vereadores e também para o 
público presente. O Sr. Vagner diz que a verba veio do Governo Federal destinada 
para o Galpão do Maracanã e que não é Vice Diretor da Associação e por isso está 
fazendo essa denúncia e que se tiver devendo algo irá pagar pelos seus atos, mas 
que é preciso saber o que ocorreu com os recursos. O Sr. Secretário diz que irá abrir 
um processo contra o Sr. Vagner pois o mesmo está acusando dois servidores 
municipais, pois poderá responder judicialmente e como responsável pela secretaria 
que esses servidores pertencem tomará as providências legais. Ressalta que 
quando assumiu a Secretaria determinou no dia 02 de Março de 2017 que fosse 
feito uma vistoria no Galpão do Maracanã e faz a leitura do documento que 
comprova essa vistoria. E que o equipamento Prensa nãosumiu e encontra-se 
quebrada e que toda a documentação foi entregue ao Dr. Kilber – Juiz de Direito. 
Informa que não houve omissão desta Secretaria em nenhuma questão ou situação. 
Destaca que há um projeto “ Cata Forte 01, Cata Forte 02 e Cata Forte 03” que 
recebe recursos e que esses recursos nunca foram para a Prefeitura, vai direto para 
as Associações e que se o Sr. Wagner quer saber sobre esses recursos que 
pergunte ao Presidente da ACCM.  O único Projeto que pode falar é sobre o Projeto 
Cata Forte 03 que é a Sra. Valdirene que está administrando-o através FUNANC.  O 
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Sr. Presidente registra a presença do Dr. Quezado – Presidente da OAB Subseção 
Araguaína. O Sr. Secretario Júnior Marzola diz que o Dr. Quezado veio a seu pedido 
por ser Procurador Jurídico do Município e solicita do mesmo que instaure um 
Inquérito Civil Público para que todas as denúncias feitas pelo Sr. Vagner contra  os 
servidores do Município o Sr. Aníbal e Sr. Tibério, sejam tomadas as devidas 
providências legais. Ressalta que as Associações são fiscalizadas pelos próprios 
membros e não podem interferir nessa questão e que isso ocorre com tudo que as 
Associações administram. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
falou ao Sr. Vagner que é preciso que o mesmo tenha consciência da gravidade do 
que o mesmo disse. Diz que essa situação é muito difícil e delicada e por isso é uma 
caso a pensar que é preciso analisar bem quanto ao uso da Tribuna Livre desta 
Casa de Leis, se será preciso exigirem um Atestado de Sanidade Mental. A 
vereadora Maria José agradece ao Sr. secretário pela presença e pelos 
esclarecimentos que foram feitos. O Sr. Secretario Júnior Marzola diz que irá 
encaminhar para esta Casa de Leis a Ata da última Eleição da Diretoria da ACCM e 
desde já solicita do Dr. Quezado que busque o conclusão dos Inquéritos que já 
foram instaurados sobre essa questão pois sabe que os mesmos foram encerrados 
e que os servidores foram isentos de qualquer culpa e que as pessoas que fizeram 
as denúncias sejam penalizadas. O vereador Aldair (Gipão) agradece ao Sr. 
Secretario pela presença e diz que foi sugerido para que fosse realizada uma 
sessão para tratarem desse assunto mas que o importante foi que os 
esclarecimentos foram feitos hoje e que é muito importante  que os servidores 
citados estejam presentes pois isso mostra que os mesmos não tem nada a 
esconder. O Sr. Presidente cumprimenta o Sr Vagner que fez uso da Tribuna e 
agradece ao Sr. Secretário por ter prontamente atendido o convite desta Casa de 
Leis para comparecer a esta sessão e agradece a toda equipe do Secretario Júnior 
Marzola que também compareceram e destaca que o importante é que tudo que foi 
dito foi esclarecido. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  Ordem Do Dia: 
Projeto de Lei Nº007/017 – Dispõe sobre a obrigação de contratação de Bombeiros 
Civis por administradores e responsáveis de boates, casas de shows, bares, 
restaurante e estabelecimentos congêneres. Autor: Terciliano Gomes. Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 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 3ª discussão. O vereador Carlos Silva diz que irá se abster do voto 
nesta votação. O vereador Silvano Faria destaca que também irá se abster do voto. 
Em 3ª votação. Aprovados por Unanimidade. Com duas abstenções dos vereadores 
Carlos Silva e Silvano Faria.  Demonstrativo da Receita e Despesa da Câmara 
Municipal Referente ao mês de outubro de 2017. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Demonstrativo da Receita e Despesa da Câmara 
Municipal Referente ao mês de novembro de 2017. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Jose Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº354/018, Nº355/018, Nº356/018. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) Nº261/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Divino Bethânia Júnior (Divino Bethânia Jr.) Nº249/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº277/018, Nº278/018 e Nº 
279/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº357/018, Nº307/018, 
Nº308/018 e Nº309/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº272/018, Nº273/018 
Nº274/018, Nº 318/018 e Nº320/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº250/018, Nº324/018, Nº346/018, Nº348/018 e Nº349/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº285/018, Nº286/018 e Nº287/018.  Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº283/018 e Nº280/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº241/018 e Nº258/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº189/018, 
Nº190/018  e Nº191/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso):  
Nº341/018, Nº342/018  e  Nº343/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do  vereador Silvano Faria da Silva(Silvano do Picolé): 
Nº298/018 e Nº299/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo:  Nº070/018, Nº071/018, 
Nº072/018, Nº100/018 e Nº101/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº332/018 e 
Nº333/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação  
Nº015/18 do vereador Wagner Enoque de Souza. A indicação será encaminhada a 
quem de direito. O vereador professor Delan solicita permissão para que possa se 
retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delan. Sendo 
aprovada por unanimidade. Projeto de Resolução Nº002/018 – Altera o Caput do 
Artigo 1º da Resolução nº321/2104. Autor: Mesa Diretora. Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Geraldo Silva fala sobre a 
Campanha da fraternidade deste ano que tem o Tema: Fraternidade e superação da 
violência e o Lema: Em Cristo somos todos irmãos e diz que é realizada no âmbito 
nacional e envolve todas as comunidades cristãs católicas e ecumênicas do Brasil.O 
vereador Israel destaca o discurso feito pelo Deputado Eduardo Siqueira campos 
onde mesmo afirmou que irá apoiar o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas se o mesmo for 
candidato ao governo do nosso Estado. O vereador Wagner Enoque pede ao Sr. 
Prefeito que olhe com mais carinho para as Comunidades Terapêuticas para que 
possa abrir mais vagas nessas comunidades que tratam os dependentes químicos e 
que isso é muito melhor que construir mais presídios. Nada mais havendo a tratar o 
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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.  
 


