
Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins. Aos vinte e dois dias do mês de Maio de dois mil e dezessete, as 

quartoze horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de barros 

Araujo, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan Jose Rodrigues, Aldair 

da Costa Sousa, Carlos da Silva Leite, 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 dezesseis. 

Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta a presente sessão e 

convida o vereador Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O vereador 

faz a leitura em 2ª Crônicas, Capitulo – 07, Versículo - 14. O secretário faz a 

leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

unanimidade. Correspondências: Oficio N° 56/017 do gabinete do vereador 

Divino Bethânia Júnior – Assunto: Comunicação de ausência do vereador nesta 

sessão. Oficio Ed. Para o trânsito N°005/017 – DETRAN Tocantins – Assunto: 

Solicitação de espaço para apresentação do Movimento Maio Amarelo.  Oficio 

Energisa N°367/017/CGC/Energisa TO – Assunto: Suspensão do fornecimento 

de energia elétrica do cliente – Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, 

em razão da inadimplência das contas de energia elétrica e que esta decisão 

foi comunicada as autoridades públicas constituídas, para caso entendam 

necessário, tomem as providências que entenderem necessárias. Ofícios caixa 

Econômica Federal – Gerência Executiva de Governo Palmas/TO: 

N°1369/2017/GIGOVPM/SR TONCATINS – 

N°1369/2017/GIGOVPM/SRTOCATINS – Assunto: Alteração Contratual. 

Comunicado do Ministério da Educação N°CM048315/2017 – Liberação de 

recursos. Oficio CCABA 022/2017 – Assunto: Solicitação de Patrocínio para 

seminário. O vereador Geraldo Silva diz que é preciso verificar com relação ao 

Ofício da Energisa, pois trata-se do IBGH. O Sr. Presidente solicita da 

Secretaria que seja fornecido cópias dos ofícios que foram lidos nesta sessão, 

para todos os vereadores. O vereador Terciliano Gomes comunica a todos que 

terão uma reunião institucional com o Sr. Governador do Estado, e que estará 

presente representando a UVET, e que o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 

estará presente representando está Casa de leis e fala ao vereador Alcivan que 

a presença do mesmo será muito importante pois irão abordar o problema da 

segurança pública. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) solicita cópia da ata 

e do áudio da sessão do dia 09/05/17. O Sr. Presidente deixa autorizado a 

referida solicitação. O vereador Leonardo solicita permissão para se ausentar 

da sessão, para poder ir a um sepultamento, assim que terminar retornará para 

a sessão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa 

que como foi lido o ofício do Detran que solicita um espaço, irá suspender a 

sessão, para uma reunião com todos os vereadores e os representantes do 

Detran de Araguaína na sala da Presidência. A sessão é suspensa. Reaberto 

os trabalhos. Ofício N°237/017 /SMF – Assunto: Encaminhamento de Extratos 



Bancários. Ordem Do Dia: Projetos para Comissões: Decreto Legislativo 

N°006/017 – Vereador Edimar Leandro. Decreto Legislativo N°007/017 – 

Decreto Legislativo – Vereador Wagner Enoque. Os referidos Projetos de 

Decretos Legislativos serão encaminhados às comissões competentes. 

Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: N°798/017, N°799/017 e 

N°800/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimento N°813/017 do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em 

votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 

Silva: N°746/017 e N°763/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: N°687/017 e 

N°689/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: N°810/017 e N°820/017. Em 

discussão. O vereador Gilmar cumprimenta o Sr. Luciano, jogador de futebol. 

Destaca que a primeira propositura solicita o retorno do programa Bolsa Escola 

para o nosso Município e que irá ajudar muito os atletas da nossa cidade. 

Quanto a segunda propositura, solicita ajuda ao Sr. Prefeito com relação ao 

mau cheiro da Estação de tratamento de esgoto da Avenida Filadélfia, o mau 

cheiro está insuportável. O vereador Gideon cumprimenta o jogador de futebol 

Luciano e diz que tem muito respeito e torce pelo sucesso do mesmo. O 

vereador Israel destaca que como mora nas proximidades dessa Estação sabe 

bem como é sofrido essa questão do mau cheiro. Cumprimenta o Sr. Lobão e o 

Sr. Luciano. Em votação os requerimentos do vereador Gilmar. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: N°815/017 e 

N°816/017. Em discussão. O vereador Israel diz que irá destacar a propositura 

de n°815/017 que solicita a colocação de redutor de velocidade e que foi 

procurado pelos comerciantes da referida localidade que consta no 

requerimento, devido a urgência de se ter esse redutor de velocidade, antes 

que aconteça um acidente com vítima fatal. O vereador professor Delan 

(Delaite) destaca que também já foi procurado por pessoas da localidade 

pedindo ajuda para essa questão e que também precisa de uma faixa de 

pedestre para essa localidade. O vereador Aldair (Gipão) diz que irá protocolar 

um requerimento para que seja feito faixas de pedestres em frente à todas as 

Igrejas da nossa cidade e que irá interceder na condição de líder pelas 

proposituras do vereador Israel. O vereador Geraldo Silva parabeniza o 

vereador Israel pelas suas proposituras, mas que esteve na ASTT e 

infelizmente o material para esses serviços ainda não chegou, ou seja, estão 

sem material. O vereador Wagner manifesta seu apoio ao vereador Israel. O 

vereador Terciliano diz que com relação a limpeza dos lotes, o poder público 

precisa agir com relação ao IPTU progressivo e colocar em prática o mais 

rápido possível para responsabilizar os proprietários para cuidarem dos seus 

imóveis. Fala também da necessidade de informar a sociedade para que 

procurem os órgãos fiscalizadores para denunciarem á respeito dos lotes 

baldios. Destaca também a importância de se fazer com urgência o 

georeferenciamento da nossa cidade. O vereador Israel diz que a população 



vai procurar o vereador buscando soluções e que o Executivo que 

responsabilize o proprietário do imóvel. O vereador Delan fala da importância 

dos redutores de velocidade e de se ter uma sinalização correta, pois na nossa 

cidade há vários locais onde a sinalização está totalmente errada. O vereador 

Edimar congratula com as palavras do vereador Delan. O vereador Gideon diz 

que entende os posicionamentos dos vereadores Israel e Terciliano. Mas 

destaca que há proprietários de lotes que sequer residem na nossa cidade e 

que a Prefeitura precisa tomar as providências legais. Em votação os 

requerimentos do vereador Israel. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 

do vereador Marcus Marcelo: N°725/017 e N°788/017. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 

Lima: N°749/017 e N°790/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade.  Requerimento N°842/017 da vereadora Zezé Cardoso. Em 

discussão. Em votação.  Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 

vereador Silvano Faria: N°786/017, N°787/017 e N°811/017. Em discussão. Em 

votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 

Gomes: N°835/017, N°836/017, N°837/017, N°846/017 e N°847/017. Em 

discussão. O Sr. Presidente pede aos vereadores que atentem pois há muitos  

requerimentos de convites aprovados e que serão atendidos na medida do 

possível. O vereador Terciliano destaca que a propositura que solicita a 

abertura de nova vagas para o crédito educativo é devido a grande demanda e 

necessidade dos estudantes e que posteriormente poderão discutir uma forma 

do pagamento desse crédito ser feito através de trabalho dos formandos para o 

próprio município. O vereador Alcivan diz que foi procurado por uma pessoa 

pedindo ajuda, para poder trabalhar para pagara o crédito educativo. O 

vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. O 

vereador Marcus Marcelo diz que essa demanda do crédito educativo chega 

para quase todos os vereadores e que semana passada foi procurado por uma 

pessoa pedindo ajuda quanto ao crédito educativo, e que já procurou o Sr. 

Secretário Fabiano e expos essa situação e que o mesmo irá estudar essa 

situação. O vereador Delan diz que a preocupação dos estudantes começa 

quando ingressam na faculdade pelo crédito educativo. Fala que o Poder 

Público poderia ver uma parceria com as empresas particulares para 

absorverem esses formandos. O vereador Terciliano ressalta que é preciso 

chamar para a responsabilidade o Governo Federal, pois estão tratando do 

ensino superior. O vereador Marcus Marcelo diz que lhe preocupa muito com 

os alunos que estão saindo e estão indo para a rede pública estadual e irão 

precisar do crédito educativo e se o Governo Federal estivesse fazendo a sua 

parte o Município não estaria passando por essa situação. Em seguida o 

vereador Marcus Marcelo reassume a presidência. Em votação os 

requerimentos do vereador Terciliano. Aprovados por Unanimidade. O vereador 

Terciliano Gomes solicita do Sr. Presidente através de requerimento verbal que 

quando for colocar na pauta o Projeto de lei de Iniciativa Popular, que possa 

avisa-lo com antecedência de pelo menos quinze dias.Para que possa avisar 



todas as partes interessadas. O Sr. Presidente diz que não vê dificuldade e 

coloca a solicitação verbal em votação. Sendo aprovada por Unanimidade. E já 

deixa a secretaria da Casa autorizada a fazer o aviso ao vereador Terciliano. 

Requerimentos do vereador Wagner Enoque: N° 728/017 e N°729/017. Em 

discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Wagner 

Enoque pede permissão para poder se retirar da sessão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar N°081/017 do vereador José 

Ferreira (Ferreirinha) – Pelo falecimento do Sr. Aroldo Bringel Noleto. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 

N°084/017 do vereador Alcivan – Pelo falecimento do Sr. José Mendes dos 

Santos. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação 

N°033/017 do vereador Carlos da Silva. A indicação será encaminhada à quem 

de direito. Tribuna: O vereador Alcivan destaca que ontem dia 21 de Maio de 

2017, completou 16 anos do movimento Paredista da policia militar. Faz a 

apresentação de um vídeo sobre essa questão. Após a apresentação o 

vereador Alcivan diz que se emociona muito em falar desse acontecimento. O 

vereador Alcivan faz a leitura de um discurso e que esse discurso encontra-se 

arquivado na secretaria da Casa. Com a palavra o vereador Carlos Silva que 

destaca que irá usar a palavra para informar sobre a sua indicação 

apresentada hoje, onde solicita um médico para a agência do INSS de 

Araguaína  , pois já são quase dois anos sem médico e que isso não atinge só 

os habitantes da nossa cidade, mas das cidades circunvizinhas. As pessoas 

estão tendo que ir para Colinas, Palmas ou Tocantinopolis e que as pessoas 

que procuram pericias estão ou parcial ou totalmente incapacitados de se 

deslocarem e ainda tem que procurar a pericia fora daqui. Diz que quarta e 

quinta – feira estará indo a Palmas e a Brasília para tratar dessa questão, pois 

é uma situação trágica. O vereador José Ferreira assume a presidência. O 

vereador Marcus Marcelo diz que essa situação mostra a ineficiência do INSS, 

no que diz respeito ao Governo federal e não aos funcionários. O vereador 

Carlos diz que essa situação tende a se agravar mais, pois no mês de 

Agosto/2017 a pericia da cidade de Colina irá acabar. O vereador Marcus 

Marcelo reassume a Presidência. O vereador Ferreira fala com relação as suas 

Indicações que encaminhou ao Presidente da Assembleia legislativa e que 

recebeu uma ligação do Sr. Governador e que as mesmas já estão surtindo 

efeito.E diz que irá cobrar dos deputados Estaduais a fiscalização na votação 

dos projetos e na aplicabilidade dos recursos. O vereador Leonardo destaca 

que foi lançado neste final de semana o Projeto Libertando Vidas no Bairro JK 

e que agradece muito o apoio do Deputado Elenil. O Sr. Presidente declara 

encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 

aprovada será devidamente assinada.  


