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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezessete dias do mês Junho de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Carlos da Silva Leite, Delaíte Rocha da Silva, Divino Junior do 
Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 
Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes  Araújo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz 
a leitura do Salmo – 111.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº17/2019 – GDIS – Gabinete do Deputado Issam Saado – Assunto: 
Confirmar a sua presença na sessão do dia 17 de junho de 2019.   Oficio 
Nº266/2019/SMF – Secretária Municipal da Fazenda – Assunto: 
Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de maio 2019.  
Ordem Do Dia: AUDIÊNCIA PÚBLICA – Execução do Hino Nacional – Em 
atendimento ao Requerimento Nº1280/019 de autoria do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) – Assunto: Recuperação de estradas vicinais e 
rodovias estaduais na região centro norte do Estado. Composição da 
Mesa Diretora:  Secretário Estadual de Infraestrutura – Renato Assunção 
que neste ato está sendo representado pelo Sr. Sandro Bandeira – 
Secretário Executivo da Secretaria Estadual de Infraestrutura;  Deputado 
Estadual Sr. Issam Saado; Secretaria Municipal de Infraestrutura – 
Secretário Simão Moura Fé; Representante da AGETO – Sr. Maurício 
Pedro de Oliveira; o Sr. Eduardo dos Santos Sobrinho – Prefeito da cidade 
de Piraquê – Representando todos os Prefeitos convidados e o Sr. 
Francisco Edimar de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de 
Aragominas – Representando todos os Presidentes das Câmaras 
Municipais que foram convidados. Em atendimento aos Requerimentos 
Nº364/019 e Nº1156/019, de Autoria dos Ilustres Vereadores Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva) e Terciliano Gomes Araújo. Assunto: 
Infraestrutura e segurança Viária do DAIARA (Distrito Agroindustrial de 
Araguaína), industrialização para a nossa cidade, quais os incentivos para 
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a implantação de mais empresas. O Sr. Presidente registra as presenças 
dos Prefeitos Municipais de cidades vizinhas; dos Vereadores de cidades 
vizinhas; Representante do INCRA – Sr. Raimundo Nonato Araújo 
Mascarenhas; a Dra. Verônica Carvalho, que veio representando os 
Assentamentos: Mato Verde, Xupé, Cebola Corrente, Sangue e Brejinho 
e a Sra. Valéria Domingues – Presidente do CCABA e Representantes 
dos Assentamentos de Araguaína. Em seguida a vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora 
para que o vereador Aldair (Gipão) autor da referida propositura que 
originou esta Audiência Pública, possa fazer uso da palavra. Com a 
palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) cumprimenta a todos os 
presentes e cita os nomes dos municípios que os representantes estão 
presentes e agradece o Sr. Sandro Ribeiro que veio representando o Sr. 
Secretário Estadual de Infraestrutura, pois o mesmo não tem obrigação 
de comparecer e mesmo assim veio, o Sr. Simão – Secretário Municipal 
de Infraestrutura e agradece a população presente que veio acompanhar 
esta sessão. Diz que está discussão é de suma importância, pois as 
estradas vicinais que interligam Araguaína às cidades circunvizinhas 
precisam de uma atenção maior, e questiona o que o Estado poderá fazer 
para subsidiar as estradas de uma forma melhor, pois os produtores e 
fazendeiros estão com dificuldades para transportarem seus produtos. 
Diz que, se todos praticarem o Salmo – 23 a convivência entre todos será 
de forma harmoniosa e todos terão uma vida melhor, agradece a todos os 
homens e mulheres que vieram representando os seus municípios, os 
seus assentamentos e a população da nossa cidade.  A palavra é aberta 
aos vereadores. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que com a realização dessa 
sessão possam ter respostas positivas para a recuperação das estradas 
que interligam com a nossa cidade e destaca que todos que se encontram 
presentes hoje estão em busca de respostas positivas para que consigam 
o apoio do Governo Estadual com a presença do Sr. Sandro e gostaria de 
chamar a atenção também para a situação em que se encontra o 
DAIARA, pois as vias para se chegar no DAIARA estão numa situação 
crítica. Com a palavra o vereador Geraldo Silva cumprimenta a todos os 
presentes e parabeniza o vereador Aldair (Gipão) pela apresentação da 
propositura que originou essa audiência pública e diz que já apresentou 
inúmeros requerimentos pedindo melhorias para a zona rural da nossa 
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cidade, pois sabe que as estradas dos assentamentos e povoados estão 
numa situação crítica e assim como as estradas que dão acesso aos 
municípios circunvizinhos a nossa cidade. Com a palavra o vereador 
Gideon Soares cumprimenta a todos os presentes e ressalta que agora o 
importante é buscar as soluções e não ficar apontando os culpados, ou 
seja, que nesta sessão possam encontrar um denominador comum. Com 
Sr. Francisco Edimar de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de 
Aragominas cumprimenta a todos os presentes e agradece pelo convite 
que lhe foi feito. Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz 
que essa sessão é de suma importância ressalta que muitos chacareiros 
dependem de suas chácaras para a sobrevivência não somente para o 
lazer e que hoje cedo conversou com o Sr. Secretário Estadual de 
Infraestrutura e que o mesmo lhe disse que a localidade das estradas das 
chácaras os recursos foram liberados e encontram-se na Caixa 
Econômica e estão aguardando a liberação através da justiça e que é 
preciso que a justiça autorize para que a Secretaria possa fazer a licitação 
para a liberação dos recursos e dos serviços e que o Sr. Sandro poderá 
dar melhores esclarecimentos. O vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo diz que todos estão ansiosos para ouvirem o Sr. Sandro 
e espera que as notícias possam ser positivas e questiona ao mesmo a 
respeito dos recursos referente ao DAIARA. Com a palavra o Sr. Eduardo 
Sobrinho – cidade de Piraquê cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que essa sessão é de suma importância, pois espera que possam 
encontrar soluções para resolver os problemas das estradas vicinais, pois 
os municípios pequenos são os que mais sofrem. Com a palavra a Dra. 
Veronica Carvalho que representa assentamentos ressalta que a estrada 
423 existe há vinte e sete anos e que é um sonho de muitos anos que 
essa estrada possa ser pavimentada e as mazelas das comunidades que 
residem nessa localidade são em todas as épocas, pois quando é chuva 
a estrada fica só a lama e na época do verão é muita poeira e areia em 
excesso. Diz que precisam que o Estado olhe com mais carinho para 
aquela região e que neste atual Governo as melhorias possam chegar e 
entrega ao Sr. Sandro um documento referente as demandas levantadas. 
Com a palavra o Sr. Secretário Simão Moura Fé que ressalta que é 
preciso que todos se unam, pois para que consigam as melhorias 
necessárias é preciso que haja a união de todos pois a situação é difícil, 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

mas não é impossível. Com relação ao DAIARA, o município já ofertou 
projetos que se encontram no Governo do Estado e sabe que não está 
fácil devido a atual situação em que se encontra o Governo, por isso 
sugere que um planejamento com a união será a melhor solução. Com a 
palavra o Sr. Adiel Leal – vereador da cidade de Palmeirante, que 
agradece por poder participar de um momento tão importante e 
cumprimenta a todos os vereadores desta Casa de Leis na pessoa do 
vereador Terciliano Gomes e cumprimenta a todos que compõem a Mesa 
Diretora. Diz que muitos acidentes têm ocorrido nas estradas pela falta de 
manutenção e que estão em pleno século vinte e um e não pode ser aceito 
que as estradas sejam recuperadas com ferramentas manual, ou seja, é 
preciso que essa recuperação seja feita com maquinas e espera que o 
Governo do Estado possa ter respostas positivas. Com a palavra o Sr. 
Jefferson Silva – Empresário que possui uma empresa no DAIARA que 
cumprimenta a todos e ressalta que nestes cinco anos que instalou sua 
empresa o DAIARA está abandonado, ou seja, as estradas do DAIARA 
estão numa situação crítica e não há como se saber o sentido das vias de 
acesso ao DAIARA devido a situação em que se encontram e ressalta 
que com a realização desse debate alguma solução possa ser decidida. 
Com a palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) questiona a 
respeito da Ponte da comunidade Gurgueia, pois a mesma tem os pilares 
de concreto, mas a ponte era de madeira, mas que não existe mais e a 
comunidade dessa localidade está praticamente isolada. O vereador 
Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) diz que esse problema das estradas 
vicinais é um problema antigo e espera quer o representante do Governo 
possa trazer boas respostas aos questionamentos.  Com a palavra o 
vereador Robson Rezende – da cidade de Aragominas que cumprimenta 
a todos os presentes e diz estar muito feliz de participar dessa Audiência 
Pública. Ressalta que Aragominas tem oito Assentamentos e que o Sr. 
Secretário Sandro tem hoje a obrigação de ouvir a todos que estão 
presentes e que leve as demandas ao Sr. Governador do Estado, para 
que as soluções possam ser executadas, ressalta que se entristece 
quando fica sabendo que alunos estão deixando de ir para a escola por 
causa da situação das estradas e cobra do Sr. Secretario Sandro que o 
município de Aragominas precisa da ponte que interliga com o município 
de Muricilândia e com essa ponte irão economizar 40 quilômetros de 
estrada. Em aparte o vereador Wagner Enoque cumprimenta o vereador 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Robson e destaca que espera que essa sessão não fique apenas nas 
promessas e que o Governo do Estado possa dar as respostas que são 
necessárias. Para finalizar o vereador Robson diz que o município de 
Aragominas possui a TO – 416 e que o Governo do Estado possa 
reconhece-la como uma TO para que os benefícios possam chegar para 
essa rodovia. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior 
cumprimenta todos os presentes e a todos que compõe a Mesa Diretora 
e diz que gostaria de destacar dois pontos que é a Empresa Suzano que 
usa o nosso Estado com as plantações de eucaliptos que tem e ressalta 
que acima do DAIARA tem uma plantação enorme de eucalipto e porque 
ainda não fizeram a colheita naquela região, ou seja,  estão esperando os 
acessos ao DAIARA serem recuperados para que a Empresa Suzano 
faça a colheita e estrague as vias do DAIARA com os enormes caminhões 
assim como está sendo feito nas estradas do nosso município, pois são 
inúmeros caminhões carregados da empresa Suzano passando dia e 
noite pela nossa cidade, e que a colheita e levada para o Estado do 
Maranhão e nada de lucro fica no nosso Estado, pois o Sr. Prefeito 
Ronaldo propôs uma parceria e não manifestaram nada. Outra questão é 
a falta de responsabilidade dos gestores que passaram pelo Governo do 
nosso Estado e se o mecanismo não está sendo a contendo, que 
modernizem esse mecanismo e que algo seja feito, pois se está 
começando a gestão do Governador Mauro Carlesse é preciso que as 
mudanças sejam feitas agora para que no final as desculpas de fata de 
recursos não sejam as respostas. Com a palavra a Sra. Marinalva Alves 
– Assentamento NPA que agradece por poder participar dessa sessão e 
diz que as estradas não existem e que é muito difícil para trazerem seus 
produtos para Araguaína e que estão praticamente abandonados e 
gostaria que o Poder Público pudesse olhar para os Assentamentos. Com 
a palavra o vereador Rogério Sousa Costa da cidade de Santa Fé 
cumprimenta a todos os presentes e diz que gostaria de ressaltar a TO – 
416 que foi destacada pelo vereador Jeferson pois a mesma encontra-se 
numa situação lastimável e que o Governo do Estado possa olhar para 
essa questão. Com a palavra a Sra. Eliete – Prefeita da cidade de 
Aragominas que diz que é importante que o Governo do Estado atente 
para as estradas que dão acesso aos municípios das praias, pois a 
temporada das praias já está chegando e não sabe como os turistas terão 
acesso com as estradas da forma que se encontram, assim como as 
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estradas que dão acesso aos assentamentos os moradores sofrem para 
comercializarem seus produtos e para que as crianças possam ir as 
escolas. Com a palavra o Prefeito de Alessandro Gonçalves – cidade de 
Muricilândia cumprimenta a todos os presentes e diz que os recursos já 
estão contingenciados para realizarem as pavimentações das estradas 
vicinais e o que está faltando é a desjudicialização, mas a sociedade não 
pode ficar no prejuízo por causa de problemas judiciais e que está 
buscando uma independência para poder trabalhar melhor em prol da 
população do seu município e parabeniza está Casa de Leis por promover 
esse debate. Com a palavra o vereador Edimar Leandro que cumprimenta 
a todos os presentes e ressalta que encaminhou uma Indicação ao 
Deputado Elenil da Penha para transformar a estrada vicinal que liga 
Piraquê a Araguaína em uma rodovia Estadual para que a referida região 
possa melhor e pede ao Sr. Secretario Sandro que olhe para essa 
questão. Com a palavra a Sra. Sandra, vereadora da cidade de 
Babaçulândia que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que com 
relação ao trecho da TO – 222 a TO – 424 , trecho que compreende o 
Trevo do Entroncamento de Babaçulândia a cidade de Babaçulândia, 
trecho este que é muito perigoso com animais soltos na pista e onde 
inúmeros alunos transitam para irem para a escola e já ocorreu vários 
acidentes com vítimas e pede ao Sra. Secretario Sandro que olhe com 
carinho para essa questão, assim como olhe também para a localidade 
do Farturão. O vereador Aldair (Gipão) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora e registra a presença do Sr. Junior que é vereador na cidade de 
Nova Olinda. Com a palavra o vereador Reriton Parente que cumprimenta 
toda a Mesa Diretora e a todos os presentes e questiona sobre a Ponte 
sobre o Rio Arrainha na TO – 226 se o Governo vai tomar providencias, 
ou se pessoas precisarão morrer para que algo seja feito e que o Sr. 
Governador do nosso Estado precisa atentar para os municípios menores 
O Sr. Presidente sugere aos Prefeitos dos municípios circunvizinhos de 
Araguaína que estão presentes que caso queiram documentar a demanda 
de cada município e poderão encaminhar os documentos ao Sr. 
Secretario Sandro, informa que foram convidados todos os Deputados 
Estaduais e Federais residentes em Araguaína e que o Deputado Jorge 
Frederico justificou que não poderia estar presente por estar fazendo hoje 
um tratamento de saúde. Com a palavra o Deputado Issam Saado 
cumprimenta a todos os presentes e agradece pelo convite que lhe foi 
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feito e ressalta que é muito importante que todos se unam, ou seja, que 
todos os vereadores, Deputados Estaduais e Federais se unam para que 
consigam obter os resultados positivos, pois se não for assim ficarão 
lutando isoladamente e sem resultados. Diz que o Governo do Estado 
decidiu que agora irá fazer as estradas que tem relação turística e tem 
quarenta e quatro frentes de asfalto no nosso Estado e que sempre está 
cobrando do Governo e se precisarem de apoio para irem conversar com 
o Governador do Estado, podem contar com seu apoio. Informa que o 
Governo do Estado vai resolver muitas escrituras, ou seja, muitas 
questões nesse sentido serão resolvidas e mais uma vez agradece a 
todos. Com a palavra o Sr. Secretario Sandro Bandeira que cumprimenta 
a todos os presentes e ressalta que os Deputados Estaduais estão 
sempre intermediados em busca de melhorias para essa região, diz que 
a Secretaria Estadual de Infraestrutura é a responsável pela licitação das 
obras das demais secretarias e que é uma demanda muito grande mas 
que estão comprometidas com o desenvolvimento do nosso Estado e 
dentro da Secretaria de Infraestrutura possui vários órgãos de sua 
responsabilidade como a AGETO, a TR, Habitação do Estado e a TS e 
ainda tem a Irrigação com alguns projetos que estão retomando, fala que 
infelizmente o Sr. Secretário Renato não pode estar presente, pois hoje 
está sendo a reinauguração da ponte da cidade de Porto Nacional. Diz 
que as demandas levantadas, já deixa todos informados que o Governo 
Estadual irá restaurar toda a pavimentação do DAIARA e que foi aprovado 
uma verba de mais de 07 milhões e que o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas 
sugeriu que a Secretaria Estadual de Infraestrutura deveria assumir essa 
responsabilidade e o Sr. Secretario levou ao Sr. Governador do Estado 
veio pessoalmente vistoriar o DAIARA e  que não colocou nenhum 
impedimento, e que irão licitar a obra pois os recursos já estão 
disponíveis, só que deixa bem claro que os recursos são para a 
recuperação da pavimentação asfáltica e não abrange outros serviços. 
Ressalta que o trabalho é árduo, mas que precisam do apoio de todos e 
que as ações precisam ser planejadas para serem executadas. O 
vereador Alcivan Rodrigues pede a prorrogação da sessão por mais uma 
hora.  Em votação a prorrogação da sessão.  Sendo aprovado por 
Unanimidade. É feito a leitura do Oficio Nº001/2019 – gabinete do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza. Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 17/06/2019. Continua com a palavra o Sr. 
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Secretário Sandro que a Secretaria não é responsável pelas estradas 
vicinais, mas ressalta o que a Secretaria de infraestrutura irá providenciar 
como a instalações de balanças moveis, ampliar a fiscalização nas TO e 
que os processos de licitação serão feitos para que as obras de 
recuperação asfáltica possam ser feita, mas enquanto isso é preciso que 
seja feito uma operação tapa buraco e que serão priorizadas as estradas 
que são roteiros das praias e que isso foi uma determinação do Sr. 
Governador que seja prioridade. O vereador Geraldo Silva pergunta sobre 
o Povoado Garimpinho. O Sr. Mauricio Pedro de Oliveira – AGETO diz 
que será feito a roçagem para depois ser feito a operação tapa buracos e 
que a previsão de chegar no Garimpinho é de quarenta dias infelizmente 
e ressalta que os serviços atrasaram devido aos prazos dos processos. 
Continua com a palavra o Secretario Sandro diz que estão tentando 
resolver as demandas iniciais e estão fazendo o planejamento necessário 
para que essas demandas não voltem a aparecer novamente e não 
tenham que realizar uma sessão como essa novamente no ano que vem. 
Em aparte o vereador Divino Bethânia Junior diz que foi cobrado por 
diversas vezes sobre o muro do DERTINS que não obedece a medida 
correta. O Secretario Sandro diz que não tinha conhecimento sobre isso 
e pede ao vereador Divino Bethânia Junior que faça por escrito esse 
questionamento e encaminhe para ele, para a Secretaria para que 
possam colocar no planejamento da mesma. Ressalta que gostaria de 
pedir desculpas com relação ao Assentamento Mato Verde e que está 
previsto para que seja feito a pavimentação do referido trecho, mas não 
pode estimar um prazo certo, mas que tentarão agilizar o máximo 
possível. Com relação ao trecho do Gurgueia citado pelo vereador Delaite 
Rocha é de responsabilidade do município de Araguaína e que 
infelizmente a Secretaria Estadual de Infraestrutura não é responsável por 
essa questão da ponte do Gurgueia. Ressalta que. Com a palavra o Sr. 
Raimundo Nonato – INCRA cumprimenta a todos os presentes e ressalta 
que essa reunião é de suma importância. Com a palavra o Sr. Elieser – 
Brejão fala que até o momento não viu nada de concreto ser falado com 
relação a Zona Rural e destaca que a Prefeitura todo ano aprova um 
Orçamento e pergunta onde está indo os recursos que são para a Zona 
Rural, pois o Sr. Prefeito está na Prefeitura a quase oito anos e não 
conhece a Zona Rural do nosso município e fala ao Sr. Secretario Sandro 
que no ano de 2014 ou 2015 foi feito uma Audiência Pública e que foi 
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disponibilizado pelo Banco Rural recursos no valor de 7,4 milhões de reais 
para a Zona Rural e que apareceu uns “ratos” e levaram o dinheiro e que 
isso ficará sem respostas. Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Junior diz que não está nesta Casa de Leis para defender gestores, mas 
que infelizmente o asfalto ainda não chegou na zona rural, mas que 
também não pode cobrar do Sr. Prefeito Ronaldo que faça em quatro anos 
o que os demais gestores que passaram não fizeram, e com relação aos 
recursos o Ministério Público fiscaliza tudo e que a burocracia atrapalha 
muito, pois por muitas vezes os recursos chegam e devido a burocracia 
esses recursos voltam, mas que os vereadores sempre estão cobrando 
do Executivo Municipal. O Sr. Presidente diz que o Sr. Elieser não pode 
acusar sem apresentar provas, o que pode fazer é cobrar. O Sr. Elieser 
diz que está cobrando pois as crianças perderam aulas por causa da 
situação da estrada e também gostaria de cobrar do Sr. Secretario Sandro 
sobre a estadualização da rodovia pois liga Araguaína ao município de 
Piraquê O vereador Terciliano Gomes diz que é preciso saber ao certo e 
não generalizar e cita o caso do setor Ana Maria, pois foi feita a licitação 
para a pavimentação do setor Ana Maria Ex-Governo e que teve-se 
entraves burocráticos e que na verdade os recursos vieram só que não 
foram aplicados no setor Ana Maria por uma questão burocrática e que a 
pavimentação do Setor Ana Maria será feito com os recursos do CAF  e 
que não se pode fazer acusações de desvios de recursos sem que se 
tenha provas e sabe que os problemas não serão resolvidos todos nesta 
gestão, pois são problemas de inúmeras gestões, mas que irão buscar e 
cobrar para que tudo seja feito as claras. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo diz que só sabe da prioridade quem vive o problema, ou 
seja, não é fácil por isso compreende quando há as cobranças e 
questiona ao Sr. Secretario se os recursos para a recuperação do 
DAIARA serão os 07 milhões, pois ficou sabendo que poderia ser menos 
recursos. O Sr. Presidente prorroga a sessão por quinze minutos. Em 
votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. Com a 
palavra o Sr. Secretario Sandro diz que com relação a estadualização de 
rodovias precisa passar pela Assembleia Legislativa e sugere para que 
procurem os Deputados Estaduais, pois para que isso seja feito é preciso 
passar pela aprovação da Assembleia Legislativa e fala que com relação 
aos recursos para o DAIARA foi informado que serão mantidos os 
recursos  e agradece pela atenção de todos e coloca-se a disposição para 
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ajudar no que for possível. O Sr. Presidente diz que nenhum Prefeito 
Municipal teve suas contas da Prefeitura rejeitada pelo Tribunal de Contas 
e que está no 19º ano de mandato consecutivo e nesse período nunca se 
teve uma conta de um Prefeito rejeitada e que não aceita que questione 
a índole dos vereadores desta Casa de Leis, ou dos Prefeitos ainda mais 
usando a Tribuna da Câmara Municipal e que isso fique bem claro. Projeto 
para as Comissões: Projeto de Decreto Legislativo Nº015/019 - Concede 
título de cidadão araguainense ao Sr. Alexandre Modesto Braune. Autor: 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). O referido projeto será 
encaminhado às comissões competentes. 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.  
  


