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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos oito 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 
Aldair da Costa (Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura no 
Salmo 91, Versículo 07. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº068/ 017 – 2º BBM – Assunto: Projeto Bombeiros em Ação. Oficio nº3998/2017 – 
PRESIDÊNCIA /DF ARAGUAÍNA – Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – 
Assunto: Abertura da Correição –Geral Ordinária da Comarca de Araguaína. Oficio 
Nº305/2017 – FUNAMC – Assunto: Solicitação de sugestões para Regimento das 
Feiras Livres Municipais e representante da Câmara Municipal. Oficio Gab/APGJ/ 
nº228/2017 – Procuradoria Geral de Justiça. Convite da Associação de Moradores 
do Distrito de Novo Horizonte – Assunto: cavalgada do Distrito de Novo Horizonte 
nos dias 12 e 13/08/2017. O Sr. Presidente suspende a sessão para que possa ser 
feito uma regulagem no som da sessão. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: 
Projeto de Lei Complementar Nº 004/017 do Executivo Municipal – Altera a redação 
do Artigo 10, Inciso II da Lei Complementar Nº009 – Que Dispõe sobre a 
Procuradoria Geral do Município. É feito a leitura em Plenário e encaminhado ás 
comissões competentes. O vereador Gilmar Oliveira faz um requerimento verbal 
para que seja inserido o nome do Sr. Doraci Sanches da Cruz como convidado ao 
requerimento Nº879/017 de sua autoria, que já foi aprovado, para a sessão com a 
presença dos Comerciantes e Administrador do Mercado Municipal. Em votação a 
solicitação verbal feita pelo vereador Gilmar Oliveira. Aprovado por Unanimidade.  O 
Sr. Presidente deixa a Secretaria da Casa autorizada a fazer essa adequação ao 
requerimento do vereador Gilmar Oliveira. Projeto de Lei Nº014/017 do vereador 
Alcivan Rodrigues – Declara de Utilidade Pública a Associação dos Corredores de 
Rua de Araguaína. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº019/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) – Institui o mês 
de prevenção e combate à depressão Pós Parto. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque: 
Nº1121/017 e Nº1122/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1057/017, Nº1058/017 e 
Nº1116/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº1085/017, Nº1089/017 e Nº1090/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Israel Gomes: Nº1113/017 e Nº1114/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: 
Nº1036/017 e Nº1048/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1080/017 e Nº1081/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Silva: Nº1063/017, Nº1065/017, Nº1047/017, Nº1046/017, Nº1045/017 e 
Nº1044/017. Em discussão. O autor destaca a propositura de Nº1063 que trata da 
regularização fundiária do nosso Município que é de fundamental importância, assim 
como o requerimento de nº1064 para que possa ser formada uma Comissão para 
acompanhar os trabalhos de implantação da Unidade da Fazenda da Esperança e 
pede os votos favoráveis dos nobres vereadores. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que os requerimentos que tratam de convites 
à partir da próxima sessão voltarão a ser atendidos, informa também que na próxima 
segunda-feira dia 14/08/17 o Sr. Secretario de Planejamento – Sr. Frederico estará 
presente para fazer explanações e esclarecimentos quanto ao Plano Diretor. 
Requerimento Nº1088/017 do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Vice-Presidente vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Divino 
Bethânia Júnior: Nº1096/017, Nº1104/017 e Nº1107/017. Em discussão.  O vereador 
Divino Bethânia Júnior destaca que mais uma vez está apresentando mais 
proposituras que já apresentou por diversas vezes e espera que possam ser 
atendidas, pois se for para ficar apenas apresentando proposituras que são papeis e 
mais papeis sem função nenhuma, será melhor nem apresentar. Em aparte o 
vereador Professor Delan ressalta que há muitas proposituras que nem precisariam 
ser apresentadas como, por exemplo, reposição de lâmpadas. O vereador Wagner 
Enoque destaca que já passou vergonha com essa questão da falta de atendimento 
de suas proposituras e que é preciso saber qual é o critério que precisa ter para que 
consigam que os requerimentos sejam atendidos. O vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que há uma parte da Prefeitura que não respeitam os vereadores e que isso 
acontece sempre, entra Prefeito e sai Prefeito e essa situação não muda e que é um 
absurdo, pois isso atinge não somente o vereador, mas toda essa Casa de Leis. 
Com a palavra vereador Carlos Silva diz que está observando que está tendo 
prioridade para alguns colegas vereadores e para outros não e que isso precisa ser 
visto com seriedade, pois se for assim não precisariam nem ficar discutindo algo que 
nem será atendido. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que os 
requerimentos precisam ser atendidos, pois se trata do interesse público e não do 
interesse do vereador. O vereador Terciliano Gomes ressalta que as mudanças 
precisam acontecer de baixo para cima e que com relação aos requerimentos o 
vereador quando traz uma propositura para a sessão está trazendo o clamor da 
sociedade para esta Casa de Leis. Em votação os requerimentos do vereador Divino 
Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues: Nº1111/017 e Nº1123/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos Silva: Nº1092/017 e Nº1093/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel Gomes 
pede para que possa ser inserido na pauta de hoje a Indicação de nº044/017 de sua 
autoria que retirou da sessão anterior para fazer uma correção. O Sr. Presidente diz 
que não há problema. Moções de Aplausos do vereador Delaite Rocha ( Professor 
Delan): Nº100/017 – À todos os Bancários da nossa cidade – dia 28 de Agosto. 
Nº101/017 – A todos os Advogados da Subseção Araguaina da Ordem dos 
Advogados do Brasil – 11 de Agosto. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Indicação Nº044/017 do vereador Israel Gomes. A Indicação será 
encaminhada a quem de direito. O vereador Geraldo Silva diz que recebeu o convite 
do Tribunal de Contas para repassar para todos os vereadores, o evento “Agenda 
Cidadão” a realizar-se no dia 17 desse mês no Auditório do ITPAC, convida também 
a todos para a Cavalgada do Distrito Novo Horizonte que será realizada neste final 
de semana. O vereador Edimar Leandro manifesta seu repúdio quanto a nova 
novela da Rede Globo que está sendo filmada no nosso Estado diante dos inúmeros 
casos de violência da nossa cidade. O vereador Professor Delan manifesta seu 
repúdio com relação ao tratamento que os pacientes do Hospital Regional estão 
recebendo, ou seja, não estão sendo nem tratados estão nos corredores do 
Hospital, e quer acreditar que o Sr. Governador do Estado não esteja sabendo 
dessa situação. O vereador Carlos Silva diz que gostaria de destacar que um 
Deputado Federal da nossa cidade vinculou nas redes sociais que havia conseguido 
um médico para a Agência do INSS da nossa cidade e que isso não é verdade e que 
foi o Deputado Federal César Hallum. Diz que o médico que está fazendo o 
atendimento nas Agências de Tocantinópolis e Colinas foi conseguido pelo Gerente 
Geral da Agência e que essa situação está longe de ser solucionada. 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.      


