
 
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 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas 
sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, compareceram os 
seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha 
da Silva, Divino Júnior do Nascimento, 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, Manoel Messias Moreira de 
Brito e Maria José Cardoso Santos. Todos em número de quatorze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Divino Bethânia Júnior para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do 
Salmo – 109. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº004/2018 – 
Gabinete do vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 07 de Agosto de 2018. Oficio Circular Nº035/2018 – 
Gabinete do vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de ausência 
nas sessões dos dias 06 e 07 de Agosto de 2018. Oficio Nº0039/2018 – ARA/TO – 
Gabinete do vereador Wagner Enoque de Souza – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 07 de Agosto de 2018. Ofícios da Caixa Econômica 
Federal – Gerência Executiva e Negocial de Governo Palmas – TO: 
Nº3127/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 
Geral da União e Nº3126/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. Oficio Nº297/2018/SMF – Secretaria 
Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente 
ao mês de Abril/2018. Oficio Nº342/2018/SMF – Secretaria Municipal da Fazenda – 
Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de Maio/2018.   
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº033/018 – Declara de Utilidade Pública a Instituição 
Lar de Savanna. Autor Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola). È feito à 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão.  O vereador Gilmar Oliveira 
destaca que este era o sonho da jovem Savanna que faleceu de câncer e que hoje a 
sua mãe está à frente da realização desse sonho e que graças a Deus e a parceria 
do Poder público e de alguns empresários estão com seguindo realizá-lo, por isso 
está apresentando esse projeto e pedindo o apoio de todos os vereadores. O 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) manifesta seu apoio e parabeniza o 
autor pela iniciativa do referido projeto. O vereador Carlos Silva diz que é um projeto 
de suma importância e que é uma honra votar favorável ao mesmo. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) manifesta seu voto favorável. O vereador Geraldo Silva 
cumprimenta o vereador Gilmar pela apresentação do projeto e manifesta seu voto 
favorável. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº033/018. Aprovado por Unanimidade. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de 
março/2018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo 
do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de Abril/2018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1590/018, Nº1588/018 e Nº1589/018. Em 
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discussão. O Sr. Presidente destaca que o requerimento de Nº1590 é para que o 
estudo possa ser feito com o intuito de que todos os papeis que forem utilizados nos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do nosso município possam ser 
reciclados, pois trata-se de uma enorme quantidade de papeis que são jogados fora 
sem terem um aproveitamento e hoje em dia é preciso que todos se conscientizem 
da preservação do meio ambiente.  Em votação os requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel 
Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): Nº1555/018 e Nº1648/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº 1580/018, Nº1581/018, Nº1593/018, Nº1594/018 e 
Nº1595/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1549/018, Nº1550/018, Nº1551/018, Nº1552/018 e Nº1614/018. Em discussão. O 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) registra a presença do Sr. Gilmar 
assessor da Deputada Estadual Valderez e do Deputado Federal Lazaro Botelho. 
Em votação os requerimentos do vereador Israel Gomes. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº1605/018 e Nº1606/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1630/018 e 
Nº1631/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1611/018, 
Nº1612/018, Nº1613/18, Nº1622/018 e Nº1623/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1585/018 do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1637/018, Nº1638/018 e Nº1639/018. Em discussão. O vereador 
Divino Bethânia Júnior ressalta que solicitações de melhorias para o nosso município 
estão sempre apresentando e destaca a propositura de Nº1639 que solicita um 
redutor de velocidade, diz que sempre falam que quebra-molas é proibido, então que 
coloque os taxões ou algo que faça o condutor reduzir a velocidade, pois no seu 
ponto de vista o quebra-molas é a melhor solução para fazer com que os motoristas 
reduzam a velocidade e evite muitos acidentes. O vereador Professor Delan diz que 
os seus requerimentos que apresenta nesta pauta são também solicitando reposição 
de lâmpadas e que é preciso que a atual gestão tome uma providência, pois quando 
o cidadão vai à Secretaria de Obras no Departamento de Iluminação Pública solicitar 
reposição de lâmpadas são mal atendidas, diz que a arrecadação da iluminação 
pública é de 03 milhões e que isso não consta no Portal da Transparência. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que independente de quem seja, todo cidadão 
deve ser bem atendido nos órgãos públicos e quando um vereador apresenta 
requerimentos são para atender a solicitações que são feitas pela nossa população.   
Em votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1496/018, Nº1497/018, Nº1498/018, Nº1499/018 e Nº1500/018. Em discussão. O 
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vereador professor Delan diz continuará apresentando as solicitações para 
reposições de lâmpadas e se precisar irá levar as pessoas ao Departamento 
responsável por esse serviço e caso seja necessário tomará as devidas 
providências. Em votação os requerimentos do vereador professor Delan. Aprovados 
por Unanimidade. Tribuna: A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que gostaria 
de destacar que hoje a Lei Maria da Penha está completando doze anos e ressalta 
que é preciso que todas as mulheres que sofrem agressões denunciem, não podem 
ficar caladas e preciso fazer valer a Lei. O vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) diz que um homem que agride uma mulher não pode ser chamado de 
homem e sim de covarde e que no seu ponto de vista essa Lei Maria da Penha 
deveria ser mais rígida, pois as mulheres devem ser tratadas com carinho e amor e 
manifesta sua indignação com os homens que agridem as mulheres. O vereador 
Gerald Silva diz que gostaria de manifestar a sua preocupação com relação ao caso 
do Setor Costa Esmeralda, pois agora que o referido setor esta pronto estão 
querendo retirar o mesmo da nossa cidade, ou seja, esse loteamento foi aprovado 
por esta Casa de Leis e que essa questão precisa ser vista por todos com muita 
cautela.  Diz que gostaria de convidar a todos para a Cavalgada do Distrito de Novo 
Horizonte que ocorrerá neste próximo final de semana. O vereador Divino Bethânia 
Júnior destaca também sobre a Lei Maria da Penha, diz que não se pode comparar 
a força de um homem com a de uma mulher e que todas as mulheres devem ser 
respeitadas e não devem sofrer nenhum tipo de agressão. 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.   
  

 
 

 


