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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos sete dias do mês de Agosto 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 
Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos 
– Capitulo 36. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio da Sra. Riseuda 
agradecendo o envio de Moção de Pesar a sua família. Oficio Nº 314/017 – 
FUNAMC – Assunto: Agradecimentos. Oficio Nº334/017/SMF – Secretaria Municipal 
da Fazenda – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao Mês de 
Junho/2017.  Oficio Nº 353/017 – Secretaria Municipal da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação – Assunto: Resposta ao Requerimento Nº1031. Oficio 
Nº355/017 – Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação – 
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº1009. Oficio/GSVALV nº104/2017 – Senador 
Vicentinho Alves – Assunto: Referente ao Projeto de Lei nº8.192 de 2014 – 
Passarela Eurico da Costa Carneiro. OF/Bancada – TO nº0033/2017 – Gabinete do 
Senador Vicentinho Alves – Assunto: Referente ao atendimento do INSS. Oficio 
nº176/017 – Conselho Tutelar – Assunto: Polo I está funcionando em novo endereço 
Rua das Mangueiras nº1090 – Centro. O Sr. Presidente informa que no próximo dia 
14 deste mês o Sr. Secretario Municipal de Planejamento virá a esta Casa de Leis 
para fazer os devidos esclarecimentos quanto ao Plano Diretor, e posteriormente o 
referido projeto entrará para apreciação, ainda não tem data definida. Comunica 
também que Câmara de Araguaína sediará no mês de Novembro/2017 um Evento 
da Interlegis. Ordem Do dia: Projetos de Leis para as Comissões: Nº020/017 do 
vereador Terciliano Gomes. Nº024/017 do vereador Alcivan Rodrigues. Projeto de 
Lei Nº025/017 do vereador Edimar Leandro. Projeto de Lei Nº026/017 do vereador 
Marcus Marcelo. Projeto de Lei Nº027/017 do vereador Edimar Leandro. 
Demonstrativo do movimento Financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de 
Junho/2017. Os referidos serão encaminhados ás comissões competentes. O Sr. 
Presidente informa que a Sra. Valdirene da FUNAMC  lhe pediu que agendasse uma 
reunião com todos os vereadores e que estará marcando essa reunião e informando 
à todos os vereadores.O Sr. Presidente informa que o Sr. Diego de Miranda é o 
Tradutor e Interprete de Libras, funcionário concursado da Câmara Municipal de 
Araguaína. O Vereador Terciliano Gomes destaca que essa Casa de Leis está 
sendo exemplo para muitos Parlamentos e deseja boas vindas a todos os 
concursados. O Sr. Presidente destaca que a Câmeras que estão colocadas dentro 
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do Plenário são do vereador Terciliano Gomes e que a transmissão oficial que a 
Câmara Municipal faz é através do Portal da Câmara e todos podem ter acesso. O 
vereador Terciliano Gomes diz ao Sr. Presidente que hoje estão fazendo apenas um 
teste e que a transmissão está sendo feita apenas internamente. Projeto de Lei 
Nº028/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre desafetação de área pública e 
doação para o CREA – TO (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). É feita 
a leitura na íntegra do referido projeto. O vereador Gideon Soares pede a leitura do 
Parecer da Comissão. È feita a leitura do referido parecer que é favorável ao projeto. 
Leitura da Emenda Aditiva nº 001/017 de autoria do vereador Professor Delan. Em 
1ª discussão a Emenda. O vereador Gideon diz que não vê dificuldade em aprovar 
essa emenda e parabeniza o autor pela iniciativa da mesma. O vereador Terciliano 
Gomes antecipa seu voto favorável à emenda do vereador Professor Delan, pois 
será construída uma área de lazer para a nossa sociedade, antecipando também 
seu voto favorável ao projeto. Com a palavra o vereador Geraldo Silva, parabeniza o 
vereador Delan pela apresentação dessa emenda e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Delan autor da Emenda destaca que a apresentação da mesma, vem com 
intuito de atender os anseios da comunidade onde será doada a referida área. O 
vereador Terciliano registra a presença do Sr. Leandro. O vereador Edimar Leandro 
pede a suspensão da sessão para uma reunião na sala da presidência com todos os 
vereadores. O Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O vereador 
Leonardo Lima registra a presença do Sr. Joaquim Barros. O Sr. Presidente diz que 
o Vice-Prefeito Fraudneis Fiomare se encontra na Sala da Presidência e gostaria de 
uma reunião com todos os vereadores e diante disso suspende a sessão. Reaberto 
os trabalhos. Continua em discussão a Emenda Aditiva nº001/017 do vereador 
Delan.  Em 1ª votação a Emenda Nº001/017. Aprovado por Unanimidade. Em 
1ªdiscussão o Projeto de Lei Nº028/017.  O vereador Professor Delan destaca que 
essa área são cinco lotes e que irá sobrar área para atender outros fins e que fez  
ressalvas  no Parecer da Comissão quanto a essa questão e que precisam ser 
atendidas. O vereador Silvano manifesta seu voto contrário ao referido projeto. O 
vereador Carlos Silva diz que dá forma que o projeto está discorda dessa doação de 
área, pois é uma Entidade que arrecada muito bem todos os anos, e que o município 
deveria se dedicar à outras Entidades que fazem trabalhos sociais, e que talvez 
poderá até reconsiderar se a área a ser doada for reduzida e as ressalvas do 
parecer forem atendidas. O vereador Divino Bethânia Júnior fala ao líder do Sr. 
Prefeito que possa trazer um representante do CREA para vir fazer uma explicação 
e explanação sobre esse projeto, para que possa ser melhor entendido por todos, 
diante disso pede Vista do referido projeto. Em votação o pedido de vista. Sendo 
aprovado por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva faz um requerimento verbal 
para poder se retirar da sessão para ir a uma consulta médica. Em votação. 
Aprovado pro Unanimidade.  Projeto de Lei Nº014/017 do vereador Alcivan 
Rodrigues – Declara de Utilidade Pública a Associação dos Corredores de Rua de 
Araguaína. É feita a leitura do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor destaca a 
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importância do seu projeto. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Nº019/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) – Institui o mês de 
prevenção e combate á depressão Pós Parto. È feito à leitura do referido projeto. Em 
1ª discussão.  A autora cumprimenta a todas as funcionárias da Casa e ressalta que 
o seu projeto visa conscientizar a sociedade sobre essa doença que é mais grave do 
que muitos pensam. O vereador Gilmar parabeniza a autora pela iniciativa da 
matéria. O vereador Edimar Leandro manifesta seu voto favorável e parabeniza a 
vereadora Zezé Cardoso. O vereador Terciliano Gomes ressalta que é um projeto 
muito importante e cumprimenta a autora pelo projeto.  Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Vice Presidente vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº1109/017 e Nº1110/017. Em discussão. O autor destaca a segunda propositura 
que se faz necessário devido ter recebido uma Comissão de Técnicos em Radiologia  
e os mesmos explicaram a necessidade de ter esse cargo no concurso público do 
município. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Carlos Silva: Nº1077/017 e Nªº1115/017. Em discussão.  O autor destaca que está 
voltando a apresentar proposituras esperando que possam ser atendidos e espera 
que a Lei do uso de focinheiras possa ser cumprida. O vereador Wagner Enoque 
parabeniza o autor pela propositura de nº1077/017 e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Edimar Leandro parabeniza o autor pela apresentação dos requerimentos 
e que no seu ponto de vista deveria ter uma Lei proibindo a entrada de animais no 
Parque Cimba. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que uma Senhora morreu 
neste último final de semana que foi atacada por um cachorro da raça Pitibull que 
era da família, e pensa que o ser humano deveria ter o bom senso de não levar 
animais para parques que são para o uso de pessoas. O vereador Edimar Leandro 
destaca que já deixa a sua assessoria autorizada para providenciar o referido 
Projeto. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Júnior: Nº1094/017, Nº1105/017 e Nº1106/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1108/017 do vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan).Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº1086/017 e 
Nº1087/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon Soares: N078/017 e Nº1079/017. Em discussão. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1034/017 do vereador Gilmar 
Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes: Nº1091 e Nº1112/017. Em discussão. O vereador Israel 
Gomes ressalta que as suas proposituras se fazem necessário devido às 
solicitações que recebeu dos feirantes do setor Entroncamento.  O vereador Aldair 
(Gipão) diz que já havia solicitado esse prédio do CEREST para outra finalidade, 
visto a apresentação dessa propositura irá se unir ao vereador Israel Gomes devido 
às necessidades dos feirantes. O vereador Wagner Enoque parabeniza o autor pela 
apresentação das referidas proposituras. A vereadora Zezé Cardoso manifesta seu 
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voto favorável e seu apoio ao autor das proposituras. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº1082/017, Nº1083/017 
e Nº1084/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1055/017 e Nº1056/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque: Nº1117/017, Nº1118/017, Nº1119/017 e Nº1120/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº099/017 do 
vereador Israel Gomes – Á família da Sra. Antonia Odete da Silva. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº102/017 do vereador 
Terciliano Gomes – Á família do Dr. Danilo Sandes. Em discussão. O autor destaca 
que apresenta essa moção a família do Dr. Danilo que foi uma perda muito grande. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Israel Gomes pede a retirada 
de pauta da sua Indicação Nº044/017. A indicação é retirada de pauta a pedido do 
autor. Moção de Aplauso Nº103/017 do vereador Marcus Marcelo – Aos Times de 
Hockey de Araguaína, Couro Grosso Hockey Team e Pebas Hockey , por 
representarem Araguaína e o Tocantins na Competição de acesso Norte da LBH ( 
Liga Brasileira de Hockey). Indicações: Nº043/017 do vereador Alcivan Rodrigues. 
Nº042/017 do vereador Gilmar Oliveira.  As indicações serão encaminhadas a quem 
de direito. Tribuna: O vereador Alcivan Rodrigues destaca a cratera que se encontra 
até hoje na localidade do DETRAN, e que é um absurdo, pois o Governo do Estado 
não tomou nenhuma providência e espera que com a indicação que apresenta hoje 
o Sr. Governador possa se sensibilizar e resolver esse problema. O vereador 
professor Delan ressalta que a falta de planejamento é algo muito sério e que essa 
situação dessa cratera é o resultado da falta de planejamento.  O vereador Divino 
Bethânia júnior diz que não se pode omitir as opiniões diante de algumas situações, 
pois é preciso que se tenha a responsabilidade com seus atos, visto isso irá destacar 
uma situação que ocorreu neste último final de semana, faleceu um cidadão que 
colidiu com um Contêinere que este não possuía nenhuma sinalização. Diz que é  
preciso ter uma normatização quanto ao uso dos Contêineres, e que por isso está 
manifestando o seu repúdio quanto a essa situação e espera que a Prefeitura possa 
tomar providências legais assim como os empresários que utilizam desses 
Contêineres.  O vereador Silvano cumprimenta a servidora Nilmara e deseja boas 
vindas à mesma. O vereador Wagner Enoque destaca com relação à falta de 
segurança na nossa cidade. 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.   

 
 
 
 
 
 


