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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, 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 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, 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 
Aldair (Gipão)para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios – 
Capitulo 22, Versículo 06. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Gideon Soares 
registra a presença do Sr. Julio Fidelis – Presidente Estadual do PRTB. O vereador 
Silvano registra a presença do seu irmão o Sr. Valmir. O vereador Divino Bethânia 
Júnior pede a suspensão da sessão para uma reunião com todos os vereadores. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Correspondências: Oficio 
Gab/ADM/Planejamento/SMS Nº856/2017 – Assunto: Agendamento de Audiência 
Pública para que seja realizada apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior – RDQA, referente ao 1º Quadrimestre de 2017. Oficio 
GAB/SUPADM/ Planejamento/SMS Nº855/2017 – Assunto: Encaminhamento do 
Relatório Detalhado do Quadrimestre  Anterior (RDQA) referente ao 1º Quadrimestre 
de 2017. Oficio da Caixa Econômica Federal nº1440/2017 – Assunto: Crédito de 
Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Comunicado do Ministério da 
Educação NºCM056801/2017. Ordem Do Dia:  O vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. 
Prefeito pede a retirada de pauta do Veto ao Autografo de Lei Nº3045/017 – Altera a 
Lei Nº1808 (IMPAR) – Autor: Executivo Municipal, visto que o mesmo ainda está no 
prazo regimental para apreciação.O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido 
do líder do Sr. Prefeito e deixa autorizado para que o mesmo seja inserido na 
próxima pauta de sessão.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº824/017 
e Nº914/017. Em discussão. O autor destaca a segunda propositura que convida os 
secretários municipais da saúde, educação e infraestrutura para que possa ser 
esclarecido quanto às obras inacabadas no nosso município.  Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo pede ao vereador Terciliano que 
retire de pauta as proposituras de Nº853/017 e Nº854/017 visto que o Sr. Presidente 
já fez a convocação de todos os aprovados inclusive já foi publicado no Diário 
Oficial.  O vereador Leonardo Lima registra a presença do  Sr. Mario Jorge Gadelha 
– Presidente da Associação de Handebol. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes: Nº853/017, Nº854/017, Nº882/017, Nº915/017 e Nº916/017. Em discussão. 
O autor das proposituras diz que os requerimentos que foram mencionados pelo 
vereador Geraldo, apresentou os mesmos,  pelo seguinte fato de que é preciso fazer 
o dever de casa para que se possa cobrar. Viu que o Sr. Presidente fez a 
convocação na última sexta feira e que protocolou esses requerimentos em data 
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anterior, porque foi cobrado por um membro do Observatório Social quanto a essa 
questão. Faz um requerimento verbal solicitando que seja colocado o seu 
requerimento que protocolou a respeito da Fazenda da Esperança na pauta da 
próxima semana e parabeniza o Sr. Presidente pela convocação dos aprovados no 
concurso  e pede a retirada dos seus dois requerimentos de Nº853/017 e Nº854/017. 
O vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. O 
vereador Marcus Marcelo parabeniza o vereador Terciliano pela apresentação das 
referidas proposituras e que compreende a preocupação do mesmo. Diz que esse 
Concurso da Câmara foi realizado com total lisura e que o mesmo já está com o  
parecer e aprovação do Tribunal de Contas e em menos de seis meses já estão com 
100% dos aprovados convocados. Destaca que fizeram essa segunda convocação 
na última sexta feira porque a equipe do Recurso Humano da Casa estavam 
participando de um Curso na cidade de Palmas. O vereador Edimar parabeniza o Sr. 
Presidente Marcus Marcelo pelo trabalho que vem fazendo frente a essa Casa de 
Leis e pela realização desse concurso. O vereador Marcus Marcelo destaca que 
esse concurso foi realizado dentro da realidade da Câmara e que está 
extremamente feliz com a conclusão do mesmo. O vereador Professor Delan diz que 
muitas vezes são abordados por pessoas que precisam conhecer o trabalho interno 
da Câmara, pois o mesmo é feito diuturnamente e que nas sessões apresentam o 
que foi realizado. Com relação às políticas Araguaína tem que mostrar o seu poder e 
nas eleições elejam homens e mulheres que são preocupados e que tenham o 
compromisso com a nossa cidade. O vereador Marcus Marcelo diz que tem 
acompanhado o trabalho do vereador professor Delan frente às Comissões e o 
parabeniza pelo que vem realizando. O Sr. Presidente em exercício vereador 
Ferreirinha retira de pauta os requerimentos Nº853/017 e Nº854/017 a pedido do 
autor dos mesmos. Em seguida coloca em votação os demais requerimentos do 
vereador Terciliano. Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva pede 
alteração de pauta para votação dos seus requerimentos devido os moradores do 
Povoado Água Amarela estarem presentes para acompanha-los. Em votação a 
referida solicitação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Silva: Nº869/017, Nº870/017, Nº871/017, Nº899/017 e Nº900/017. Em 
discussão. O autor das proposituras destaca que apresenta as solicitações 
referentes a melhorias para o Povoado Água Amarela devido a necessidade que 
essa comunidade tem de receber uma quadra de esporte e uma escola. Agradece  
aos moradores do referido Povoado  que compareceram para acompanhar essa 
votação. O vereador Israel manifesta seu apoio nas proposituras e parabeniza o 
autor pela iniciativa das mesmas. O vereador Terciliano parabeniza o vereador 
Geraldo pelos requerimentos e registra as presenças do Sr. Bruno e do Sr. 
Sanderson. O vereador Geraldo diz que quanto a propositura que solicita a criação 
da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente será de grande 
importância para a nosso município. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento  Nº891/017 do vereador Silvano Faria. Em discussão. Os vereadores 
Alcivan e Gideon Soares manifestam apoio à propositura apresentada. Em votação. 
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Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso): Nº851/017, Nº855/017, Nº856/017 e Nº896/017. Em discussão. A autora 
destaca que as suas solicitações são para setores que estão precisando de uma 
atenção especial do Poder Executivo Municipal. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº919/017 e Nº920/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima: Nº860/017 e Nº861/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº892/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº910/017 do 
vereador Israel Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº879/017 e Nº880/017. Em discussão. 
O Sr. Presidente diz que gostaria de informar a todos os vereadores que já tem um 
número grande de requerimentos de convites aprovados e que serão atendidos na 
medida do possível. O autor das proposituras destaca que está tendo um descaso 
muito grande com o Mercado Municipal e por isso apresenta esse convite dos 
responsáveis dessa localidade. A vereadora Zezé Cardoso manifesta seu apoio ao 
autor das proposituras. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 
diz que a Sra. Valdirene lhe telefonou pedindo que fosse agendado uma reunião 
com todos os vereadores e que irá marcar essa reunião. Requerimentos do vereador 
Gideon Soares: Nº760/017 e Nº761/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº912/017 e Nº913/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan): Nº888/017 e Nº889/017. Em discussão.  
O autor das proposituras ressalta que há uma necessidade muito grande da 
canalização do Córrego Cará por isso apresenta essa solicitação assim como há 
necessidade da reforma do prédio da Associação dos moradores do Bairro Santa 
Helena. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Júnior: Nº829/017, Nº830/017 e Nº831/017, Nº741/017, Nº742/017, 
Nº768/017 e Nº828/017.  Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº778/017, Nº795/017, Nº796/017 e 
Nº797/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Moção de 
Aplauso do vereador Divino Bethânia Júnior – Ao 2º Sgt. Sebastião Araújo de 
Andrade e ao 3º Sgt. Isenaldo Conceição de Araújo. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Terciliano Gomes destaca com 
relação a Liminar que a Odebrecht conseguiu sobre a cobrança da taxa de esgoto e 
que fica feliz em ver que o Jurídico da Casa esta fazendo o seu dever e gostaria de 
parabenizar a Procuradoria Jurídica da Câmara. Ressalta que quem regulamenta a 
cobrança da taxa de esgoto é o município e não a ATR e nem o Estado e que faz 
um requerimento verbal para que um representante da Procuradoria da Câmara lhe 
acompanhe quando for a Palmas visitar o Tribunal de Justiça. O Sr. Presidente já 
deixa deferido a solicitação verbal feita pelo vereador Terciliano. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) manifesta mais uma vez o seu descontentamento com a 
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Assembleia Legislativa do Estado, pois os Deputados viajaram e com isso os 
projetos para liberação dos recursos, não serão apreciados nesta semana, salvo os 
Deputados Elenil, Jorge Frederico que estão sempre mostrando a sua preocupação 
com a nossa cidade. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que congratula 
com o vereador Ferreirinha. O vereador professo Delan registra a presença do seu 
filho Dennyson Rodrigues Silva. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declara 
encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada. 

 


