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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dois dias do mês de Abril 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 e  
Silvano Faria da Silva. Todos em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Geraldo Silva para fazer 
a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – Capitulo 20, Versículo 01-
05. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio circular GVT nº023/2018 – 
Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 02/04/2018. Oficio Interno Nº33/2018 – Gabinete da vereadora Maria 
José ( Zezé Cardodo) – Assunto: Comunicar ausência da vereadora na sessão do 
dia 02/04/2018. Oficio nº1141/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – 
Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. 
Comunicado do Programa BOLSASEAD – com distribuição do material informativo. 
Oficio Nº186/2018/SMF – Secretaria Municipal da Fazenda – Assunto: 
Encaminhamento de Extratos bancários referente ao mês de Fevereiro/2018. 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS. Nº440/2018 – Assunto: 
Encaminhamento de Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2017.   Ordem 
Do Dia: O vereador Israel Gomes registra as presenças dos proprietários de Bares e 
Restaurantes da nossa cidade presentes nesta sessão: O Sr. Neto Pimentel – 
Divinu’s Restaurante, o Sr. José Lessa – Barolli Restaurante, o S. Leonardo Moura 
(Leo) – 1ª Opção Bar e o Sr. Daniel Garcia – Horta Natural – Restaurante. O Sr. 
Presidente registra as presenças solicitadas e os convida para a Tribuna de Honra.  
O vereador professor Delan diz que gostaria de informar com muito pesar que 
faleceu ontem a noite o Sr. “Zé” José Santana proprietário das Lojas “A Predilar”.  O 
vereador Aldair ( Gipão) diz que gostaria de informar que solicitou ao Sr. Secretário 
Municipal de Educação que possa ser  implantado o Programa EJA na Escola 
Sabino que é do referido setor do qual o Sr. Gaston fará uso da palavra. Tribuna 
Livre – Artigo – 196 – Regimento Interno desta Casa de Leis – Inscrito: Gaston 
Junior Monteiro – Presidente da Associação de Moradores do Residencial Lago Azul 
IV. Assunto: Tratar sobre as demandas do Residencial Lago Azul IV. O Sr. Gaston  
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que muito o conhecem como “Juninho 
dos Teclados” e que hoje veio usar essa Tribuna para falar sobre o seu setor e 
entrega a cada vereador uma cópia de uma carta a qual faz a leitura e expõe tudo o 
que realmente esta acontecendo no Setor Residencial Lago Azul IV que está no 
completo abandono em várias situações como : lotes baldios sujos tornando-se 
verdadeiros matagais, o setor se encontra numa escuridão total e a taxa de 
iluminação pública sempre existiu, destaca que um Posto de Saúde para atender os 
Residenciais Lago Azul 1,3 e 4 é pouco pois o fluxo de pessoas é enorme. Essa 
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carta encontra-se arquivada na Secretaria da Casa. O Sr. Gaston diz que gostaria de 
convidar a todos os vereadores para visitarem o Residencial Lago Azul IV e verem 
de perto o setor,pois o que há é medo e insegurança devido a essas situações que 
ressaltou e que veio hoje para pedir apoio desta Casa de Leis e aos vereadores, 
pois o que estão pedindo melhorias que  são básicas para o funcionamento de um 
setor. Em aparte o vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu apoio e diz que todos 
os acessos ao Setor Lago Azul IV estão difíceis, pois já esteve na localidade e viu de 
perto. O Sr. Gaston agradece pelo aparte e agradece em especial ao vereador 
Divino Bethânia Junior que já esteve por três vezes no seu setor e pelo apoio que 
sempre tem dado a eles.  A palavra é aberta aos vereadores. O vereador Geraldo 
Silva destaca que sabe bem como é a vida de um Presidente de Bairro, pois já foi 
presidente de bairro e ressalta que é preciso que o Poder Público olhe com mais 
atenção para os setores mais afastados, pois estes estão em situações difíceis e 
manifesta seu apoio ao Sr. Gaston. O vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta 
a todos os empresários proprietários de Bares e Restaurantes que estão presentes e 
destaca que foi procurado pelos mesmos solicitando uma reunião com todos os 
vereadores e faz uma solicitação verbal para que após o uso da Tribuna Livre o Sr. 
Presidente possa suspender a sessão para uma reunião com esses empresários. 
Registra também as presenças dos cantores Rafael Vaz e Matheus Menezes. O 
vereador professor Delan ressalta que não é apenas o Setor lago Azul IV que 
precisa de atenção do Poder Público são vários setores e parabeniza o Sr. Gaston 
por ter vindo a essa Casa de Leis cobrar pelos seus direitos e manifesta seu apoio 
ao mesmo. O vereador Carlos Silva diz que é inadmissível ter que se cobrar troca de 
lâmpadas, ressalta que é uma falta de respeito para com os moradores do referido 
setor, os cidadãos e esta Casa de Leis onde estão os vereadores que foram eleitos 
para representarem o povo, pois quando os vereadores solicitam melhorias ao 
Executivo Municipal sequer recebem respostas dessas proposituras. O vereador 
Israel Gomes cumprimenta o Sr. Gaston, o parabeniza por ter vindo  esta Casa de 
Leis e ressalta que seria importante que pudessem fazer um requerimento de autoria 
de todos os vereadores colocando as solicitações feitas pelo Sr. Gaston e que fosse 
encaminhado ao Sr. Prefeito para que o mesmo saiba da real situação que essa 
população está enfrentando. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que é 
preciso que todos saibam que qualquer loteamento quando é construído deve-se 
cumprir a Lei relacionada as benfeitorias básicas como energia elétrica, água, 
saneamento básico e pavimentação asfaltica. Destaca que nas gestões anteriores a 
do Prefeito Ronaldo Dimas vários loteamentos foram entregues sem cumprir essa 
Lei e que isso é um absurdo, por isso vários setores estão enfrentando situações 
semelhantes a essa do Residencial Lago Azul IV. Diz que a sugestão do vereador 
Israel é válida, mas que gostaria de ressaltar  a todos que tanto a Prefeitura quanto  
a Câmara Municipal não estão a disposição de partidos políticos e sim do povo, ou 
seja, se uma pessoa, um funcionário disser que não irá atender um cidadão por 
questões políticas isso é um absurdo,  e pede ao Sr. Gastón que lhe forneça o nome 
dessa pessoa. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta ainda que é preciso que 
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todos saibam que o vereador não executa obras quem executa é o Executivo 
Municipal, e enquanto não mudar e os vereadores puderem ter direito de 
apresentarem emendas ao orçamento e que essas sejam cumpridas, continuarão 
apenas fazendo solicitações. O Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Gastón, 
diz que esta Casa de Leis sempre está aberta para receber a todos. O Sr. 
Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia 
Júnior. Sendo aprovado por Unanimidade.  A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos.  Oficio Nº0032/2018 – ARA/TO – Gabinete  do vereador Wagner Enoque 
– Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 02 e 03 de Abril de 2018.  
Projeto de Lei Nº002/018 – Dispõe sobre incentivos à doação de sangue no 
Município de Araguaína, Estado do Tocantins. Autor: Marcus Marcelo de Barros 
Araújo. Projeto de Lei Nº016/018 – Dispõe sobre o título de utilidade pública à 
Associação Social e Cultural dos Comunicadores de Rua do Tocantins 
(ASCCORTO). Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Os referidos projetos serão 
encaminhados ás comissões competentes.  Mensagem de Veto Nº 001/018 – Veto 
ao Autógrafo de Lei N°3072, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara 
Municipal de Vereadores. Autor: Executivo Municipal. Em discussão. O vereador 
professor Delan pede vista do referido Veto. Em votação o pedido de Vista. 
Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº 063/017 – Institui o Programa de 
Incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no Município de 
Araguaína. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta que 
apresentou esse projeto com o intuito de que pudessem cumprir a função social da 
propriedade através do aproveitamento adequado, mas como o projeto está com os 
pareceres contrários pede a retirada de pauta do seu projeto Nº063/018.  O Sr. 
Presidente retira de pauta o Projeto de Lei Nº063 a pedido do autor do mesmo.   
Projeto de Lei Nº007/018 – Acrescenta parágrafo único nos artigos 1° e 2° da Lei 
N°2.766/2011 que “dispõe sobre a oficialização, no âmbito do Município de 
Araguaína, do ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e dá outras 
providências”. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº010/018 – Institui no 
Calendário Oficial do Município de Araguaína o “Dia do Soldado” e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Em 3ª discussão. Em 
3ª votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº669/018  e Nº738/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº753/018 e Nº754/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº741/018, Nº745/018, Nº550/018 e Nº551/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da 
Silva (Professor Delan): Nº634/018, Nº635/018, Nº636/018, Nº637/018  e Nº638/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº 764/018,  Nº765/018 e 
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Nº766/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº762/018, 
Nº727/018, Nº 706/018, Nº707/018 e Nº749/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº730/018, Nº731/018, Nº732/018 e Nº733/018. Em discussão. Em discussão. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola): Nº702/018 e Nº703/018.  Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº757/018 e Nº758/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho  
(Ferreirinha): Nº351/018 e Nº352/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº680/018, Nº542/018, Nº565/018, Nº571/018 e  Nº572/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimento do vereador Silvano Faria da 
Silva (Silvano do Picolé) Nº672/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) 
Nº022/018 – Moção de aplauso à Associação Atlética dos Policiais Civis de 
Araguaína pelos relevantes serviços prestados à instituição durante o período em 
vigor. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº025/018 do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) – Pelo 
falecimento do Sr. Salomão Santos Ribeiro. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº024/018 de autoria dos vereadores Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) e Alcivan José Rodrigues ( Soldado Alcivan) – 
Pelo falecimento do Sr. José Gonçalves Santana. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz que usa 
essa Tribuna  hoje para falar sobre o cenário das eleições que serão realizadas no 
nosso Estado, pois o Governador Marcelo Miranda foi afastado e o Governador  que 
hoje está no cargo está cumprindo o mandato tampão. Diz que muitos estão dizendo 
que quem ocupa o mandato tampão consegue se reeleger, mas não é bem isso que 
é visto,  pois até hoje nenhum político que ocupou o cargo no mandato tampão foi 
reeleito. Diz que espera que o povo do Tocantins possa eleger o melhor candidato 
que irá governar o nosso Estado. 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.   
 


