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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quinze 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  
Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 121. 
O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Gab/ SMS Nº1112/2017 – 
secretaria Municipal da Saúde – Assunto: Resposta ao Requerimento Nº1028/017 
do Vereador Geraldo Francisco da Silva. Oficio/GSVALV nº136/2017 – Senado 
Federal – Gabinete do vereador Vicentinho Alves – Assunto: Resposta ao Oficio 
894/017. CT 48/2017/Diretoria/ ENERGISA – Assunto: Resposta ao Oficio 
Nº292/017 – Camara Municipal de Araguaína. SEI/MAPA – 2869807 – Oficio – 
Ministério da Agricultura e Abastecimento. Comunicados do Ministério da Educação 
– Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: 
NºCM071486/2017, NºCM077291/2017, NºCM158378/2017 e NºCM163612. O 
vereador Gilmar registra a presença do seu amigo o Sr. Rigoberto Nunes. O 
vereador Alcivan registra a presença da sua Tia a Sra. Deusenir Nascimento e fala 
ao Sr. Presidente que o Sr. Diego, funcionário concursado da Casa que é o 
Interprete de Libras, se dispôs a ministrar um curso na sua área para os funcionários 
da Casa e que lhe pediu para comunicar essa sugestão. O Sr. Presidente diz que irá 
se reunir com o funcionário Diego e posteriormente comunicará aos funcionários da 
Casa.  O vereador Terciliano Gomes pede a suspensão da sessão para uma reunião 
na sala da Presidência com todos os vereadores e um assessor de cada vereador. O 
vereador Divino Bethânia Junior informa que o Sr.Eduardo Noleto e o Sr. Rafael 
ambos do CREA estão presentes no Plenário e que após a suspensão da sessão 
feita pelo vereador Terciliano, solicita a permanecia da suspensão da sessão para 
que possam se reunir com todos os vereadores e os representantes do CREA. O Sr. 
Presidente diz que após a reunião solicitada pelo vereador Terciliano continuará a 
suspensão da sessão para se reunirem com os representantes do CREA. O Sr. 
Presidente informa que está marcado para acontecer hoje às 15:00 horas o sorteio 
da formação da Sub Comissão Técnica que irá acompanhar os trabalhos de 
Licitação da Comunicação da Casa e que diante disso e das duas solicitações de 
suspensão da sessão que foram solicitadas, irá suspender a sessão por uma hora. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente diz que foi acordado 
que o sorteio será feita agora no Plenário e faz a leitura da Portaria Nº114 /017 de 
07 de Agosto de 2017 – Dispõe sobre indicação de nomes para sorteio para 
formação da Subcomissão Técnica no âmbito da concorrência Nº001/2017 
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instaurada pela Câmara Municipal de Araguaína e dá outras providências. O Sr. 
Presidente explica que o sorteio será feito com seis nomes que são eles: Inácia 
Maria Bento Parente Franco, Joselita Damasceno Matos, Keliane Morais Silva 
Santos Vale, Luis Boenergio da Silva Braga, Odenice Alves Rocha e William 
Barbosa Monteiro da Costa e serão sorteados três nomes que irão acompanhar o 
processo da Contratação da Agência de Publicidade que irá cuidar da Publicidade 
da Câmara Municipal de Araguaína. O Sr. Presidente convida para acompanhar os 
trabalhos do sorteio o Jornalista Alberto Rocha, Sr. Bosco, Sr. Francisco e  a 
Vereadora Zezé Cardoso que estão presentes acompanhando a sessão.  È feito o 
sorteio no Plenário da Câmara Municipal durante esta sessão e os nomes sorteados 
foram: o Sr. William Barbosa Monteiro da Costa, a Sra. Inácia Maria Bento Parente 
Franco e o Sr. Luis Boenergio da Silva Braga e o Sr. Presidente informa que foi 
cumprida a Portaria Nº114/2017 e foi realizado o sorteio.  O vereador Israel Gomes 
solicita do Sr. Presidente que os representantes do CREA possam fazer uso da 
palavra para esclarecerem com relação ao projeto da doação de área ao CREA. O 
Sr. Presidente informa a imprensa que o Projeto referente ao CREA está tramitando 
na Casa e que foi pedido Vista do mesmo.Em seguida coloca em votação a inserção 
da discussão dessa matéria na ordem do dia, mas que deixa bem claro que não será 
inserido o Projeto, apenas a discussão. Sendo aprovado por Unanimidade. Coloca 
em votação também o uso da palavra pelos representantes do CREA que são: o Sr. 
Eduardo Noleto – Inspetor do CREA de Araguaína, o Sr. Rafael Marcolino – 
Presidente do CREA e a Sra. Luana Barbosa – Inspetora do CREA. Aprovado por 
Unanimidade. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior que destaca que a 
nossa cidade é carente de áreas publicas de lazer e assim toda a cidade clama por 
áreas públicas de lazer e diante dessa situação e de muitas cobranças que recebem 
da população é preciso ficar cauteloso com projetos de doações de áreas e que é 
preciso atentar para essa situação. O vereador Gideon Soares diz que como foi ele 
que solicitou vista ao projeto irá aguardar o andamento dessa discussão para depois 
se posicionar quanto ao retorno ou não do referido projeto. O vereador Terciliano diz 
que estão debatendo a doação de uma área para uma Instituição que tem 
credibilidade junto à sociedade e que foi aprovada uma emenda de autoria do 
vereador Delan e que já está incorporada ao projeto e que é uma emenda que gera 
obrigatoriedade social, pois terão que construir uma academia ao ar livre e assim 
como no próprio projeto também coloca obrigações ambiental. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que obrigações ambientais já se têm em Lei e que o que precisa 
saber é se o CREA terá como cumprir com a emenda que foi aprovada, pois a 
Prefeitura não esclareceu nada sobre o projeto. O Sr. Presidente diz que a Sra. 
Luana está presente hoje como Inspetora do CREA e não como funcionária da 
Prefeitura Municipal. O vereador Terciliano Gomes ressalta que é preciso ter 
consciência ambiental como um todo.  O vereador Gilmar diz que no primeiro dia 
que esse projeto entrou em pauta deveria ter vindo um representante do CREA e um 
da Prefeitura para esclarecer sobre a matéria. Com a palavra o Sr. Rafael Marcolino 
que destaca que estavam num evento ocorrido na cidade de Belém por isso não 
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puderam comparecer na semana passada e pede desculpas. Diz que são uma 
Autarquia que fazem o trabalho de fiscalização de obras para que a sociedade não 
sofra as consequências de  obras mal feitas, ressalta que desde do ano de 2014 que 
estão trabalhando no projeto da implantação da Sede própria do CREA, pois hoje o 
local que funciona sede é alugado e que com uma sede própria poderão ministrar 
cursos, palestras e receberem profissionais de outras localidades e que o recurso 
para a construção dessa sede já foi aprovado no valor de 700 mil reais e que só 
precisam da aprovação da área para a liberação do recurso. O Sr. Rafael diz que a 
área que está em discussão possui uma área verde que será preservada e será 
publica onde a sociedade terá acesso, diz ainda que após a liberação da área a 
previsão é de cerca de um ano a sede estará pronta. Com a palavra o Sr. Eduardo 
Noleto que destaca que no nosso Estado o CREA de Araguaína é o único que não 
possui sede própria e por isso pede o apoio dos nobres vereadores.  O Sr. 
Presidente diz que a participação dos membros do CREA é de fundamental 
importância para  o andamento do referido projeto. Com a palavra o vereador 
Professor Delan que ressalta que é uma Autarquia que tem arrecadação e que a 
Emenda que foi aprovada é uma contrapartida só que mínima e que não haverá furo 
orçamentário e tem certeza que não irá pesar em nada e será para atender a 
questão social. O vereador Wagner Enoque destaca que é uma área muito grande e 
que é preciso que se tenha muito cuidado com projetos dessa natureza.  O vereador 
Carlos Silva pergunta qual a arrecadação anual do CREA – TO e se o CREA está 
disposto a dar uma contrapartida quanto a doação dessa área, com obras para o 
nosso Município e que apresente projetos para comprovar e diz que se área fosse 
sua não faria essa doação nunca. O vereador Carlos Silva questiona ainda se o 
CREA participa de alguma obra ou ação social e se estaria disposto a receber uma 
área menor que a área mencionada no projeto. O vereador Edimar diz que entende 
que está sendo uma falta de respeito para com essa Casa de Leis a apresentação 
desse projeto e que se estivessem vindo antes teriam evitado todo o desgaste que 
se teve. O vereador Israel Gomes pergunta quando termina o mandato do atual 
Presidente do CREA e se eles já têm o projeto pronto da execução dessa obra. O 
vereador Aldair registra a presença do Professor do IFTO o Sr.  Willis, diz que com 
relação ao que está sendo discutido entende que nada mais justo que a Câmara 
Municipal aprove essa doação, pois está sendo doada uma área para uma entidade 
que tem reconhecimento e credibilidade, cita que no seu primeiro mandato foi doada 
uma área para a UFT e que a Câmara foi questionada por causa disso e que sempre 
irão falar e questionar quando se tratar de doações de áreas e entende que as 
dúvidas devem sim ser sanadas, só que no seu ponto de vista a área não deve ser 
reduzida pois o CREA já possui um planejamento sobre a metragem da área e 
destaca que entende que para ninguém e para as outras entidades que já 
receberam doações não se teve contrapartida porque para o CREA é preciso ter, e 
por isso não será injusto com o CREA e votará favorável ao projeto. O Sr. Presidente 
diz que essa matéria não está na ordem do dia estão apenas discutindo e sanando 
as dúvidas e que não haverá votação do projeto. O vereador Terciliano Gomes 
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destaca que na sessão passada disse que votaria favorável ao projeto e mantém o 
seu posicionamento e que doar essa área para o CREA é uma entidade 
fiscalizadora das obras do nosso município e abrange a agricultura também que é 
uma grande responsabilidade. Convida a todos para participarem na quinta feira, de 
um evento – Agenda Cidadã será no ITPAC do Tribunal de Contas. O vereador 
Professor Delan registra a presença do seu amigo o Sr. Fernando. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que essa doação é para a construção da Sede do CREA 
e não para nenhum fim social e que não é contra a doação desde que haja uma 
compensação para o município. O Sr. Presidente diz que a presença dos membros 
do CREA é de suma importância e que não se pode debater o projeto pois o mesmo 
não está em pauta essa discussão é para que as duvidas sejam sanadas. O 
vereador Gilmar faz uma solicitação verbal para que possa se retirar da sessão para 
ir a uma consulta médica. Em votação a solicitação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes diz que entende que esse projeto poderia até ser votado 
hoje por ter sido bastante discutido. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
situações como essa são muito válidas, esse esclarecimento que está sendo feito, 
para que não se arrependam no futuro e, mas destaca que dá forma como está o 
projeto votará contrário, pois a comunidade da referida área não terá beneficio 
algum. Com a palavra o Sr. Rafael do CREA que destaca que com relação à 
contrapartida tenha sido uma falha mais que não veem problema em arcarem com o 
que foi colocado no projeto, quanto ao tamanho da área o projeto de construção foi 
feito baseado no tamanho da área estipulada, com relação aos projetos sociais o 
CREA nãoé uma Instituição que tem cunho na área social, mas não impede que o 
CREA atue, pois em todas as sedes do Estado sempre colaboram com projetos e 
ações sociais quando são solicitados. Com relação ao mandato do Presidente do 
CREA é feito de três em três anos e no dia 13 de novembro desse ano terão eleição 
de nova diretoria, mas que não impede se ter uma reeleição e destaca que para um 
Presidente é algo importantíssimo a inauguração de uma sede própria e o valor do 
recurso para a construção é de 700 mil reais e que se coloca a disposição para estar 
presente novamente na sessão que for ocorrer a votação do projeto e destaca que o 
uso da área com a construção da Sede do CREA será muito mais beneficio para o 
município do que da forma como essa área está hoje e pede que sejam avisados 
quando o projeto entrar em pauta. O Sr. Presidente agradece as presenças dos 
representantes do CREA e diz que foi de fundamental importância para o 
andamento da referida matéria e solicita da sua assessoria que comunique aos aos 
mesmos quando a referida matéria for entrar em pauta. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: Projeto de Resolução Nº004/017 de autoria 
da Mesa Diretora – Dispõe sobre a alteração do artigo 14 do regimento Interno da 
Câmara Municipal de Araguaína. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº013/017 do vereador Gideon Soares 
– Concede Título de Cidadão ao Sr. Claudivan de Abreu. Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº014/017 do 
vereador Silvano Farias – Concede Título de Cidadão Mario Bento de Oliveira. Em 
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2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº015/017 do vereador Silvano Farias – Concede Título de Cidadão ao 
Sr. Rosendo Batista Lima. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº012/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha) – 
Inclui no Calendário Oficial do Município de Araguaína o Dezembro Vermelho.  O Sr. 
Presidente pergunta aos membros da Comissões se irão reapresentar as emendas 
que foram retiradas na sessão passada. O vereador Israel Gomes solicita que as 
emendas sejam reapresentadas ao projeto. O Sr. Presidente diz que diante disso 
irão apreciar primeiramente as emendas e depois o projeto. È feito à leitura das 
Emendas. Emenda Supressiva Nº001/017. Em 2ª discussão. O vereador José 
Ferreira pede a prorrogação da sessão por mais uma hora. Em votação a 
prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. O vereador Edimar registra a 
presença do Vereador da Cidade de Filadélfia o Sr. Artur Bento. O vereador Delan 
destaca que essa emenda trata-se de uma correção formal e que gostaria de saber 
quais foram os questionamentos feitos sobre as emendas. O vereador Terciliano 
Gomes destaca que se aprovarem essa emenda será suprimido o parágrafo único e 
o inciso I sendo que os demais incisos permanecerão. O vereador Delan diz que é 
necessário haver coesão e coerência e a razão da supressão é que o Parágrafo 
Único não tem coesão como Artigo 3º e o que consta no Inciso I não há previsão 
orçamentária para aplica-lo, ou ele é suprimido ou é modificado, por isso não há 
coerência, mas o Parlamento tem o poder de aprovar ou não. O vereador Terciliano 
Gomes diz que não vê que o vereador Ferreirinha tenha faltado com a coerência ou 
coesão nos artigos do projeto e que é preciso analisar também com o bom senso e 
que pode ser feito um remanejamento de recursos.  O vereador Carlos Silva pede 
para poder se ausentar da sessão após a votação da emenda hora em discussão. 
Em votação a solicitação do vereador Carlos Silva. Sendo aprovado por 
Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) pede a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 012/017 de sua 
autoria para que possa fazer algumas adequações. O Sr. Presidente retira o Projeto 
de Lei Nº012/017 a pedido do autor. Projeto de Decreto Legislativo Nº 016/017 do 
vereador Wagner Enoque – Concede Título de Cidadão ao Sr. Ildésio Luís Alves. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº017/017 do vereador Terciliano Gomes – Concede Título de Cidadã a 
Sra. Helida Dantas. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº018/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) – 
Concede Título de Cidadão ao Sr. Raimundo Pereira Costa e dá outras providências. 
Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº019/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) – Concede Título de 
Cidadão ao Sr. Pedro Matos Coelho e dá outras providências. Em 1ª discussão. Em 
1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1131/017 do vereador 
Terciliano Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1165/017, Nº1166/017 e 
Nº1167/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Silvano Farias: Nº1150/017, Nº1151/017 e Nº1162/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima: Nº1157, Nº1158/017 e Nº11259/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1125/017 do vereador José 
Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1145/017, Nº1146/017, Nº1149/017 e 
Nº1152/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1139/017 e Nº1140/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1161/017 do 
vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha (Professor Delan): Nº1127/017, 
Nº1128/017, Nº1129/017, Nº1134/017, Nº1153/017 e Nº1163/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Bethânia Júnior: Nº1100/017, Nº1101/017 e Nº1102/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues: Nº1172/017 e Nº1173/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Moção de Pesar Nº106/017 do vereador Alcivan Rodrigues – Pelo 
falecimento da Sra. Luiza Botelho Araújo. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Leonardo Lima diz que gostaria de ressalta uma 
situação muito chata que está ocorrendo com as Juninas do nosso Município, onde 
o Executivo Municipal assumiu o compromisso de fazer um repasse financeiro as 
Juninas e até o atual momento não fizeram esse repasse e que essas pessoas 
estão sofrendo, passando vergonha com cobranças e pede ao líder do Sr. Prefeito 
que possa interceder junto ao Sr. Prefeito nessa questão. O vereador José Ferreira ( 
Ferreirinha) diz que esteve com o Presidente da ASTT o Sr. Fabio e que levou ao 
mesmo alguns questionamentos quanto há algumas localidades que precisam de 
semáforos na nossa cidade. Fala que com relação ao enorme buraco em frente ao 
DETRAN é uma obra paliativa feita pelo Executivo Municipal e que o caminhão que 
tombou na referida localidade por estar em alta velocidade com a carga torta. O 
vereador Israel Gomes diz que quando falou da obra do buraco na localidade do 
DETRAN, disse que foi uma obra mal feita e que quer saber mesmo é se essa obra 
será feita pelo Governo do Estado, pois é de responsabilidade do mesmo. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que se a Assembleia Legislativa não aprovar 
os recursos essa obra do buraco não será feita, pois o Governo do Estado precisa 
desse recurso para executar a obra.  O vereador Israel diz que fica preocupado em 
saber que precisa-se da liberação de recursos no valor de 600milhões para tampar 
esse buraco. O vereador José Ferreira ( Ferreirinha) diz que o valor da duplicação é 
de 86 milhões e não falou de valor de 600milhões e que o Deputado Olyntho Neto e 
que está “sentado em cima” do projeto dificultando a liberação dos recursos. O 
vereador Israel diz que para se tampar esse buraco é preciso de 86 milhões não 
será feito nunca essa obra. O vereador Wagner Enoque diz que esteve fiscalizando 
essa localidade e que precisa-se também de iluminação. O vereador José Ferreira   
(Ferreirinha) diz que a solução para o referido buraco  é o aterro com canalização 
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pois se for feito somente uma ponte, com as primeiras chuvas será destruido tudo. O 
vereador Edimar fala ao vereador Israel Gomes que a Senadora Kátia Abreu estará 
em Araguaína na próxima quinta feira e que seria muito importante que eles 
pudessem ir até ela para solicitar ajuda a mesma com relação à obra dessa referida 
localidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. presidente agradece a presença de 
todos e declara encerrada está sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois 
de lida e aprovada será devidamente assinada.  
 
 


