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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e um 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 
Gideon Soares para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 23. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº0036/2017 – ARA/TO – 
Gabinete do vereador Wagner Enoque – assunto: Liberação do Plenário da Câmara 
Municipal de Araguaína. Oficio nº169/2017 – P/3 – João Márcio Miranda – Tem. Cel. 
QOPM – Comandante do 2º BPM. Assunto: Reintegração de Posse. Oficio 
nº1007/2017 – 5ªPJ/ARN – Ministério Público – Referente: Inquérito Civil Público 
12/2014.  Ordem Do Dia: Projeto de Lei nº030/017 do vereador Delan é retirado de 
pauta pelo autor da matéria. O Sr. Presidente retira a matéria á pedido do autor  e 
registra que hoje é aniversario da Sra. Christianne funcionária da Casa e a 
parabeniza pelo seu aniversário. O vereador José Ferreira registra a presença do Sr. 
Israel. O vereador Divino Bethânia Júnior esclarece que a BRK, Saneatins ou 
Odebrecht empresa que administra ao sistema de água do nosso município, está 
construindo uma enorme Fossa as margens do Rio Lontra e que isso é um absurdo, 
pois se essa empresa não está dando conta de administrar uma Estação de Esgoto 
que é num local reservado imagine uma fossa as margens do Rio Lontra.  O 
vereador Terciliano Gomes solicita que seja retirado o Projeto de Lei de sua autoria 
quer está tramitando na casa e que tem o Protocolo Geral Nº1165/017, para que 
possa fazer algumas adequações ao mesmo. O Sr. Presidente  deixa a Secretaria 
da Casa autorizada a fazer a referida retirada e coloca em votação a solicitação do 
uso do Plenário feita pelo vereador Wagner Enoque e que o dia foi alterado para 
25/08/2017.  Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna Livre – Inscrito: Sr. 
Raimundo Martins Vieira – Assunto: Complementação da pavimentação asfaltica do 
Setor Araguaína Sul. O Sr. Presidente suspende a sessão para conversar com o Sr. 
Domingos que interrompeu o andamento da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto 
os trabalhos.  O Sr. Presidente diz que conversou com o Sr. Domingos e tudo foi 
esclarecido e pediu a sua assessoria que o levasse em casa. Com a palavra o Sr. 
Raimundo inscrito na Tribuna Livre, que cumprimenta a todos os presentes e 
moradores da sua comunidade que se fazem presentes. Diz que veio falar do 
Araguaína Sul devido à necessidade do mesmo e que não vieram criticar e sim pedir 
apoio e ajuda quanto a complementação asfaltica, pois ficou sabendo que a 
empresa que fará o trabalho de asfalto não fará por completo e por isso veio a esta 
Casa de Leis para saber ao certo o que será feito e que não sabem nem ao certo de 
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onde está vindo o recurso pois sempre está mudando a placa que diz sobre a 
referida obra. Em aparte o vereador Terciliano Gomes, diz que estão sendo pegos 
de surpresa pelas inúmeras cobranças que estão recebendo por causa da 
burocracia relacionada à liberação dos recursos para asfaltar alguns bairros da 
nossa cidade e fala ao Sr. Raimundo que pode contar com o apoio desta Casa de 
Leis. Em aparte o vereador professor Delan destaca que o Sr. Raimundo fez uso da 
palavra muito bem, e destaca que a liberação de recursos é feito pelo Senado 
Federal e que se este entender por bem que o nosso município tem condições de 
receber o recurso ainda assim é preciso que o Presidente da República autorize a 
liberação desse recurso e que o que essa Casa de Leis faz é quando vem um 
projeto de liberação de recursos, aprova para que o Sr. Prefeito encaminhe o projeto 
pedindo a liberação dos recursos. O Sr. Raimundo diz que ficou triste com as 
palavras do vereador Delan, pois viu que é um longo caminho que tem antes da 
liberação do recurso, mas pede a todos os vereadores que possam levar ao Sr. 
Prefeito a necessidade de agilizar para que os recursos possam ser liberados e as 
obras possam ser feitas antes das chuvas chegarem. O vereador Divino Bethânia 
Júnior destaca que não houve suspensão dos recursos e sim o que ocorre é 
programação de obras e que a Empresa segue um cronograma para a execução 
das obras. Cumprimenta todos os Presidentes de bairros que trabalham sem receber 
nada e sim por amor, mas que é preciso trabalhar com consciência e 
responsabilidade dos seus atos. O vereador Alcivan manifesta seu apoio ao Sr. 
Raimundo e o vereador Leonardo Lima também cumprimenta o Sr. Raimundo. O 
vereador Wagner Enoque diz que não importa se faça chuva ou sol à empresa que 
está responsável por uma determinada obra tem que executa-la. O vereador Israel 
diz que seria importante que pudessem trazer a esta Casa de Leis os responsáveis 
pela referida obra para que os esclarecimentos possam ser feitos. O Sr Presidente 
informa que o Sr. Raimundo terá que se ausentar da sessão por um compromisso e 
que o Sr. Raimundo lhe entregou um abaixo assinado com 250 assinaturas e que 
fará um oficio com os nomes de todos os vereadores e que irá encaminhar ao 
Executivo Municipal. O vereador Terciliano Gomes sugestiona para que seja feito um 
requerimento de autoria de todos os vereadores e que possa ser inserido na ordem 
do dia de hoje. O Sr. Presidente diz que se  todos os vereadores concordarem não 
vê problema de inserir na ordem do dia de hoje. O vereador Geraldo Silva diz que 
conversou com o Secretário Municipal de Obras e o mesmo lhe informou que o 
referido setor não será todo asfaltado, e que isso foi dito pelo próprio secretario de 
obras, mas que é muito importante que busquem para que a obra seja toda feita.  O 
Sr. Presidente agradece ao Sr. Raimundo que compareceu a esta Casa de Leis, 
mas  informa que em atendimento ao Requerimento Nº879/017 do vereador Gilmar 
Oliveira  darão prosseguimento á ordem do dia e convida o Sr. Gilmar Domingos 
Valesco Brito – Administrador do Mercado Municipal, a Sra. Valdirene dos Santos 
Cesário Lopes e o Sr. Doraci Sanches Cruz, convidando-os para ocuparem a Mesa 
Diretora e destaca que irão tratar de assuntos relacionados ao Mercado Municipal .  
Em seguida convida para fazer uso da palavra o autor da matéria. Com a palavra o 
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vereador Gilmar que destaca que a situação do Mercado Municipal hoje está muito 
ruim, pois hoje não se vê produtos locais sendo comercializados dentro do Mercado 
devido ao valor que é cobrado para se usar os boxs de dentro do Mercado destaca 
que a Funanc deveria providenciar vigilantes para vigiar o Mercado durante o dia e 
durante a noite, pois há um número muito grande de usuários de drogas transitando 
dentro do Mercado. Fala com relação aos banheiros que estão em estado muito ruim 
e ressalta também com relação aos pontos que precisa ser revisto a Lei que trata do 
uso dos mesmos. Agradece as presenças dos convidados e que irá aguardar as 
respostas aos seus questionamentos. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
que gostaria de pedir informações com relação aos feirantes qual é o valor real da 
contribuição dos mesmos e o que pode ser feito para melhorar a situação deles. 
Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior, que sugestiona para que possa 
ser feito uma padronização das barracas das feiras livres e diz que já solicitou apoio 
de todos os Deputados e Senadores do nosso Estado e nenhum manifestou 
interesse. Destaca que é preciso trabalhar com a realidade e acabar com o jeitinho 
para respeitar a Lei e disciplinar o uso dos pontos e como o Mercado é publico é 
preciso que o Poder Público discipline o uso do mesmo de forma transparente e 
democrática. O Sr. Presidente já deixa agendada uma reunião para amanha dia 
22/08/17  na sala da Presidência com a Sra. Valdirene e todos os vereadores á 
pedido da mesma. Com a palavra o Sr. Doraci que agradece pelo espaço e diz que 
os comerciantes do Mercado não tem nada contra o Sr. Prefeito ou o dirigente da 
Funanc e sabem que as deficiências não é de agora. Destaca que são cerca de 200 
comerciantes e que precisam que o Mercado funcione corretamente, pois é de onde 
tiram os seus sustentos e, de suas famílias e que essas deficiências vem de 
décadas atrás. Diz que se chegou ao ponto de ter essa sessão, mesmo achando 
que no seu ponto de vista não precisaria, mas foi necessário e porque a situação 
precisa mudar, também acha que as taxas não são caras, mas que há muitas 
carências dentro do Mercado Municipal e que precisam do apoio de todos os 
vereadores para que possam voltar a trabalhar com dignidade. Com a palavra a Sra. 
Valdirene que cumprimenta a todos os presentes e destaca que com relação às 
taxas, quando assumiu em Janeiro deste ano, foi feito um estudo em cada área e 
que a Lei Nº2669 que criou o Decreto que disciplina os valores das taxas, ou seja,   
os valores que são cobrados é por metro quadrado e não são aplicados valores 
aleatórios, foi consultado a Procuradoria Jurídica da Prefeitura para poderem aplicar 
as taxas. Quanto aos pontos estes são de uso do comerciante só podendo ser 
passado para o Cônjuge ou para os filhos e que há descontos sim, e que os valores 
são aplicados respeitando o Decreto que foi feito sobre uma Lei que foi aprovada por 
essa Casa de Leis. Diz que tem conhecimento que acontece sim o famoso “jeitinho 
brasileiro” que foge do controle e por isso é preciso que os comerciantes tenham 
consciência de que é preciso respeitar a Lei. O vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que a falta de aplicar a Lei para uns prejudica a todos. O vereador Aldair (Gipão) 
ressalta que no seu ponto de vista é preciso aumentar o repasse financeiro para a 
Funanc. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes, ressalta que os reajustes das 
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taxas não foram feitos por essa Casa de Leis, pois foram feitos através de Decretos 
e que não passam pela Câmara Municipal.  Diz que é preciso saber se a cobrança 
está sendo feito de forma correta, pois quem arrecada menos não pode ter a mesma 
cobrança do que arrecada mais, e questiona se foi feito um estudo quanto a essa 
questão? A Sra. Valdirene diz que possuem sim o perfil social de cada comerciante 
e que já foi feito um levantamento e um relatório demonstrando todas as deficiências 
relacionadas ao Mercado e que toda a documentação será passada para o Sr. 
Presidente e que passará uma cópia a todos os vereadores. Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro cumprimenta o Sr. Osanã – Diretor do IMPAR e o Sr. 
Presidente o convida para a Tribuna de Honra. Questiona com relação ao Cemitério 
do Setor Barros se o mesmo tem condições de tornar público e questiona também 
com relação à receita que a Funanc arrecada por mês? O vereador Terciliano 
pergunta por que na Praça São Luiz Orione se paga mais, sendo que se arrecada 
menos e qual é a frequência do pagamento? O vereador Israel diz que foi indicado 
para compor uma Comissão para tratar da questão das Funerárias e que não foi 
contactado pela Funanc e pergunta se a Presidente da Funanc sabe sobre essa 
comissão e que gostaria de saber se há serviço de guarda no Mercado? O vereador 
Leonardo Lima cita a Feira do Bairro JK e sugere para que a Funanc faça um 
trabalho de marketing para divulgar as feiras. O vereador Geraldo Silva diz que sabe 
que o trabalho da Funanc é um trabalho muito grandioso e gostaria de parabenizar a 
Sra. Valdirene e manifesta seu apoio no que puder ajudar.  O vereador Wagner 
Enoque diz que a lamenta que a Funanc perdeu uma parceria importante da  
CEPEMA  da fabricação dos tijolos e sugere para que possa fazer parcerias de 
cursos de qualificações. Com a palavra o vereador Delan  questiona a Sra. Valdirene 
com relação a destinação dos recursos arrecadados no Mercado Municipal e como é 
feito a prestação de contas desses recursos e como é aplicado. O vereador Delan 
pergunta ao Sr. Gilmar Domingos quanto aos pontos se procede que existem 
pessoas com mais de um ponto no mercado. A Sra. Valdirene diz que já está sendo 
feito a licitação para a compra das mesas da Praça da Alimentação e com relação 
ao calor será feito a troca da telha e que todo esse processo tem que passar pelo 
processo licitatório e precisa ser feito um relatório e que esse já está pronto e  
acredita que esse projeto já estará andando, diz que acredita sim que o mercado 
precisa de uma mídia e quanto aos cursos de capacitação já foram feitos vários 
cursos de capacitação, mas é preciso da conscientização de todos e que a ajuda de 
todos os vereadores é muito importante quanto a essa questão. Com relação a 
arrecadação das taxas o valor arrecadado  é  em torno de trinta há quarenta e cinco 
mil reais mensais, se todos pagarem as taxas corretamente.Com a palavra o Sr. 
Gilmar que informa que são três vigilantes que trabalham somente a noite e não há 
guardar a noite. Diz que há pessoas em que toda a família possue banca dentro do 
mercado e que são todos regularizados e que a limpeza é feita todos os dias com 
oito funcionários com dois funcionários fixos todos os dias dentro dos banheiros.  A 
Sra. Valdirene diz que quanto as penas alternativas o rompimento do projeto da 
CEPEMA foi uma perca muito grande e teve que devolver um valor de 204 mil reais 
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e que não sabe o que houve antes de assumir a Funanc, e que não ocorreu a 
apresentação de um projeto e por isso tiveram que devolver esse valor, mas que 
está vendo a possibilidade do retorno dessa parceria. Diz que as Funerárias são 
permissionárias e que foi feito solicitação de sugestões de outras secretarias para 
que possam trabalhar em parceria com todos. O vereador Israel Gomes pede a 
prorrogação da sessão por duas horas. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por Unanimidade.  O Sr. Doraci diz que espera que essa sessão não 
tenha sido em vão e que os vereadores possam cobrar do Sr. Prefeito Municipal que 
as providências sejam tomadas. O vereador Gilmar Oliveira autor da propositura 
agradece a todos que atenderam o seu convite e que foi uma discussão muito 
importante. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) pede a suspensão da sessão. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Wagner Enoque pede 
alteração de pauta para votação das suas proposituras. Em votação a alteração de 
pauta.  Aprovados por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº016/017 do 
vereador Wagner Enoque – Concede Titulo de Cidadão ao Sr. Ildésio Luís Alves e 
dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento Nº1199/017 do vereador Wagner Enoque. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Em seguida o vereador Wagner 
Enoque pede autorização para poder se retirar da sessão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº007/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre a 
revisão do Plano Diretor do Município de Araguaína e dá outras providências. È feita 
à leitura do referido projeto. O vereador Geraldo Silva pede permissão para poder se 
retirar por ter uma reunião agendada para as 19h: 30min. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Carlos Silva pede autorização para poder se retirar da 
sessão por ter um compromisso na Faculdade Católica. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Não foi feita a leitura na integra do Projeto de Lei 
Complementar Nº007/017 do Executivo Municipal a leitura parou no Artigo 55. O Sr. 
Presidente informa que irão dar continuidade na leitura do Projeto de Lei 
Complementar Nº007/017 do Executivo Municipal e de toda a pauta desta sessão 
conforme acordado com todos os vereadores. 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.  


