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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e 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  
Silvano  Faria para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 100, 
Versículo 01 – 05.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº02/2017 – Enoque Neto Rocha de Souza – Coordenador do Ciretran / Araguaína – 
TO – Assunto: Solicitação de Licenciamento por assumir o Cargo de Chefia Regional 
do Ciretran/Araguaína – TO, Conforme o Artigo 14 do Regimento Interno. 
Oficio/Gab/Pres/Nº886/2017 – CREA TO – Assunto: Solicitação de Auditório para o 
dia 15 de Setembro de 2017 ás 17h00minh. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Oficio ENERGISA – DCMD – Energisa Tocantins. Resposta ao OF. 
Nº895/016. Oficio Nº931/GABPRES/INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. – 
Assunto: Necessidade de Perito Médico. Oficio Venerável Mestre Sr. Carlos Alberto 
Paes – Loja Maçônica Paz e Concórdia nº26 Nº002/2017 – 2018 – Assunto: 
Agradecimento pela Moção de Aplauso nº114 de autoria do vereador Alcivan.   
Oficio Nº381/2017/SMF – Secretário Municipal da Fazenda – Sr. Fabiano Francisco 
de Souza – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de 
Julho/17.   O vereador Israel Gomes pede a suspensão da sessão para uma reunião 
na sala da Presidência com todos os vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Ordem Do Dia: 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). Com Emendas. Emenda Aditiva nº002/017 de autoria 
do vereador Divino Bethânia Júnior. Em 1ª discussão a referida emenda.  Leitura do 
Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável a referida emenda. 
Feito a leitura do parecer o Sr. Presidente coloca em 1ª discussão a Emenda Aditiva 
Nº002/107. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que discorda do valor dos 
lotes que foram colocados no projeto, questionou como a sociedade seria 
beneficiada com a doação dessa área e que diante disso colocou essa emenda 
como uma contra partida e que veio para somar na emenda já aprovada do vereador 
Delan e destaca que acredita na lisura do processo. O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que essa praça que solicita na emenda terá que ser um exemplo de praça,  
pois será construída pelo órgão que disciplina as obras da nossa cidade e que não 
poderá deixar de dar exemplo. Em aparte o vereador Alcivan Rodrigues destaca que 
as emendas aprovadas é o mínimo que podem dar pela aprovação dessa matéria. 
Em aparte o vereador Terciliano Gomes já manifesta seu voto favorável à referida 
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emenda e destaca que o CREA tem duas fontes de renda a anuidade dos inscritos 
no CREA e a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) que é recolhida quando 
se vai fazer uma obra. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que fica preocupado 
pois, se amanhã qualquer outro Conselho pedir uma área ao Executivo Municipal 
para construção de sede não terá como o Executivo ou essa casa de Leis dizer não 
com a aprovação desse projeto e que gostaria que essa preocupação ficasse 
registrada. Com a palavra o vereador Carlos Silva diz que é um Projeto de Lei que 
foi apresentado no inicio do ano e que vem sendo retirado, pedido vista e está sendo 
modificado através de emendas apresentadas. Diz que no seu ponto de vista parece 
que tem uma “força tarefa” para aprovar esse projeto e que sempre se manifestou 
contrário ao mesmo por não concordar da forma original do mesmo. Destaca que a 
emenda é bastante plausível e que agora sim o projeto tem uma contrapartida para 
a sociedade com a apresentação das duas emendas e manifesta seu voto favorável 
a emenda do vereador Divino Bethânia Júnior. O vereador Terciliano Gomes destaca 
que a obrigação ambiental que o CREA vai ter com a população está bem clara no 
referido projeto e que essa Casa de Leis com a aprovação dessas duas emendas, 
está ampliando ainda mais a obrigatoriedade do CREA para com a nossa sociedade 
e reintera que vota favorável a referida emenda e ao projeto. O vereador Israel 
Gomes destaca que a Câmara Municipal não está doando uma área apenas por 
doar e sim está entrando com contrapartidas para a que a nossa sociedade seja 
beneficiada com essa doação. Com a palavra o vereador Wagner Enoque, que 
registra a sua preocupação ao longo da tramitação desse projeto e que sabe da 
importância de se ter uma doação de uma área, pois cuida de uma Instituição que 
ajuda dependentes químicos para se recuperarem e não possuem sede própria e 
destaca que verificou que não há o tamanho especifico da praça que será construída 
na emenda apresentada. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que a ideia é deixar 
livre mesmo para que o Presidente do CREA leve aos membros a construção dessa 
praça, visto que será uma praça construída pelo CREA e se o mesmo fizer uma 
praça mal construída terá muitos problemas com essa Casa de Leis e com toda a 
sociedade. O Sr. Presidente registra a presença do vereador licenciado Enoque 
Neto. O vereador Terciliano Gomes diz que o questionamento do vereador Wagner 
Enoque foi muito bem lembrado. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que só 
especificou o que é necessário e que não especificou mais coisas para que o CREA 
fique livre para fazer uma grande construção nessa praça. O vereador Wagner 
Enoque diz que infelizmente hoje em dia o que vale é documentos e o que está na 
Lei e que por isso é necessário que tudo esteja especificado e determinado dentro 
da Lei, pois construir uma praça não é caro, o caro é a manutenção da mesma. O 
vereador professor Delan diz que com relação à emenda apresentada, é importante 
emendar projetos quando se faz necessário e que manifesta seu voto favorável à 
referida emenda. Em votação a Emenda Aditiva Nº002/107. Aprovada a emenda por 
Unanimidade. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº028/017. Com a palavra o 
vereador Gideon Soares diz que com a instalação da Sede do CREA irá valorizar 
muito a localidade da referida área e manifesta seu voto favorável ao projeto. Com a 
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palavra o vereador Silvano Faria, destaca que essa área foi muito mal avaliada é 
uma área nobre da nossa cidade e que essa área deveria ter sido avaliada no valor 
de 500 mil reais. Destaca que é uma área que poderia ter sido aproveitada para 
construir um parque ecológico, praças e áreas de lazer e que está sendo doada para 
uma instituição que arrecada muito. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que 
no Artigo 3º do Projeto fala da responsabilidade do donatário, mas que mesmo 
assim essa Casa de Leis está doando uma área colocando a responsabilidade de 
dar as devidas obrigações ao donatário. O vereador Silvano manifesta seu voto 
contrário ao projeto por não concordar com essa doação. O vereador professor 
Delan diz que vê que não haverá dificuldade de aprovar o referido projeto, pois o 
mesmo cumpre com os preceitos legais, apresentando toda a documentação 
necessária e que o Parecer da Comissão faz uma ressalva para que seja reduzido o 
tamanho da área a ser doada e pede que essa ressalva seja votada. O Sr. 
Presidente diz que só se vota emenda ou se caso o parecer fosse contrário, não se 
vota ressalvas de pareceres, pois são sugestões dadas pela comissão a referida 
matéria. O vereador Delan diz que essa ressalva apresentada no parecer é para que 
a mesma possa ser atendida. O Sr. Presidente diz que o vereador Delan poderá 
apresentar uma emenda com o que apresentou na ressalva, na 2ª votação do 
referido projeto. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que respeita muito o vereador 
Silvano Faria, mas que gostaria de deixar bem claro que essa doação que está 
sendo feita terá contrapartida para a sociedade, pois haverá uma praça e uma 
academia ao ar livre, diz que fez uma promessa de que não ia deixar mais acontecer 
que tentem passar para a sociedade informações distorcidas, pois as emendas 
aprovadas já estão incorporadas ao projeto, ou seja, a sociedade terá sim 
contrapartida com a doação dessa área e por isso não pode aceitar que tentem 
distorcer as informações. O vereador Divino Bethânia Júnior diz ainda que se uma 
Instituição que trabalha com a construção Civil e disciplina as obras do nosso 
município, fizer uma Praça “chula” será o pior atestado de incompetência que o 
CREA poderá ter, diz que entende a preocupação do vereador Silvano e que o 
mesmo é de boa índole, mas que se votar contrário ao projeto, estará votando 
contrário também a construção de uma praça e de uma academia ao ar livre, pois 
estas emendas já estão incorporadas ao projeto. O vereador Carlos Silva diz que 
entende que o vereador Silvano está manifestando a sua preocupação e que desde 
já solicita dos representantes do CREA que estão presentes nesta sessão, que 
quando forem dar inicio nas construções do que propõem as emendas que 
comunique essa Casa de Leis através de oficio. Diz que antes das emendas 
apresentadas também era contrário ao projeto na sua forma original, mas agora com 
a contrapartida que foi apresentada através das emendas irá votar favorável ao 
referido projeto. O vereador Aldair da Costa( Gipão) diz que sabe que essa 
discussão é muito importante e que precisa ser feita, pois demonstra que houve um 
amadurecimento dos vereadores quanto a referida matéria, com as emendas 
aprovadas a sociedade terá a contrapartida garantida. Destaca ainda que essa Casa 
de Leis já aprovou doação de área para a Faculdade Federal do Tocantins e que na 
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ocasião teve vereador que votou contrário na doação e que mesmo sendo uma 
doação para a Faculdade Federal ainda assim criticaram essa Casa de Leis, assim 
como foram criticados também quando doaram o Hospital HDT para a Faculdade 
Federal poder trazer o curso de Medicina Federal. Em aparte o vereador Carlos Silva 
diz que não se pode comparar a Faculdade Federal do Tocantins com o CREA, pois 
a Faculdade Federal disponibiliza educação gratuita para a população, já o CREA 
não oferta nada, ou seja, é uma comparação desproporcional. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que são instituições que desempenham funções diferentes, mas não 
menos importante uma da outra. O vereador Edimar Leandro solicita a suspensão da 
sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  O vereador Gideon Soares 
diz que os valores dos lotes são de acordo com a Planta de valores e não baseado 
em especulações imobiliárias e que entende a preocupação do vereador Silvano, 
mas diante disso gostaria de pedir ao mesmo quem repense o seu posicionamento. 
O vereador Delan diz que a preocupação da Casa é manter o equilíbrio entre a 
doação e contrapartida e que está garantindo isso. Com a palavra o vereador 
Leonardo Lima diz que todos sabem qual era o seu posicionamento quanto a esse 
projeto quando o mesmo chegou na Casa era contrário o seu posicionamento, mas 
diante do que foi apresentado pelas emendas, manifesta seu voto favorável. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que na primeira apresentação do referido 
projeto se manifestou contrário, mas diante das emendas  e parabeniza os autores 
das mesmas, manifesta seu voto favorável ao projeto. O vereador Edimar registra a 
presença da sua amiga a Sra. Núbia. O vereador Wagner Enoque diz que sabe da 
importância dessa contrapartida que o CREA irá fazer, mesmo pensando que essa 
contrapartida ainda é pouca e fala aos vereadores que é preciso tomar cuidado com 
os projetos que vem para essa Casa de Leis, diz que na sua opinião não estão 
sendo injustos com o CREA e que manifestou sua preocupação  quanto a emenda 
do vereador Divino Bethânia Júnior. O vereador Aldair (Gipão) diz que estão 
transformando o CREA num monstro e que não é disso que se trata, e que no seu 
ponto de vista é muito melhor aproveitarem uma área que está parada com a 
construção de uma sede que vai valorizar muito a localidade da referida área, do 
que deixar a mesma servindo apenas para criatório do mosquito da dengue.  O 
vereador Divino Bethânia Junior pede questão de ordem no Artigo 135 – Inciso V. O 
Sr. Presidente diz que a questão de ordem procede e pede aos vereadores que 
atentem para o encerramento da discussão pois estão sendo redundantes. O 
vereador Carlos diz que já viu vereadores passarem do tempo muito mais do que é 
permitido e nem por isso foi pedido questão de ordem. O Sr. Presidente diz que 
quando algum vereador solicita questão de ordem o Presidente é obrigado a cumprir 
com o Regimento Interno da Casa. O vereador Carlos Silva diz que a partir de agora 
irá se atentar bem ao tempo de uso da palavra pelos vereadores. O Sr. Presidente 
diz que não é essa a matéria em debate. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº028/017. 
Aprovado por maioria. Com um voto contrário do vereador Silvano Faria.  O vereador 
Divino Bethânia Júnior pede autorização para poder se retirar da sessão. Em 
votação a solicitação do vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovado por 
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Unanimidade. O vereador Geraldo Silva também solicita permissão para se ausentar 
da sessão, pois diz que tem uma consulta medica agendada. Em votação a 
solicitação feita pelo vereador Geraldo Silva. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Complementar Nº004/017 do Executivo Municipal – Altera a redação do Artigo 
10, II, da Lei Complementar nº009 de 25 de Setembro de 2013, que dispõe sobre a 
Procuradoria Geral do Município de Araguaína, Estado do Tocantins. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar 
Nº007/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor do 
Município de Araguaína e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº024/017 do vereador Alcivan 
Rodrigues – Declara de Utilidade Pública o Instituto Alvorada – ISA. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº1240/017, Nº1260 e Nº1261/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delan Rocha: Nº1237/017, Nº1238/017, Nº1268/017 e Nº1269/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1241/017 do 
vereador Gideon Soares. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1217/017 do vereador Gilmar Oliveira. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1254/017 
e Nº1255/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1182/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima: Nº1235/017, Nº1248/017 e Nº1249/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1259/017 da vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria (Silvano do Picolé): Nº1227/017,  
Nº1228/017 e Nº1229/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1236/017 e Nº1274/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque: Nº1230/017, Nº12321/017 e Nº1277/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº118/017 do vereador 
Alcivan Rodrigues – Pelo falecimento do Sr. Afonso Gomes de Sousa. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº108/017 
do vereador José Ferreira (Ferreirinha) – Ao Sr. Ivanildo Costa Silva ( Popular 
Feinho) pelas conquistas do campeonato  Mundial de Jiu Jitsu. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº125/017 do vereador 
Marcus Marcelo – Pelo falecimento do menino Nicolas Cardoso Leal. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº060/017 e Nº061/017. Indicações do vereador Terciliano Gomes: Nº049/017, 
Nº050/017, Nº051/017, Nº052/017 e Nº053/017. As indicações serão encaminhadas 
a quem de direito.  O Sr. Presidente faz a leitura do Oficio/GAB/PRES/Nº895/2017 – 
CREA  e informa que  está sendo lido outro oficio do CREA, porque mudou a data 
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da solicitação do auditório. – Assunto: Solicitação de auditório da Câmara Municipal 
para o dia 20 de Outubro de 2017. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Tribuna: O vereador Edimar Leandro cumprimenta o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) por ter intermediado a reunião que foi realizada com todos os 
vereadores e o Sr. Governador do Estado. O vereador Terciliano Gomes deixa 
registrada a visita institucional que foi realizada por todos os vereadores a cidade de 
Palmas, junto ao Governo do Estado e que questionou algumas revindicações ao Sr. 
Governador que foram elas: aumentar o numero de vagas para o concurso da policia 
militar, a necessidade urgente do hospital geral de Araguaina, pavimentações 
asfalticas e muitas outras... e deixa registrada a boa receptividade que tiveram por 
parte do Sr. Governador. O Sr. Presidente em exercício prorroga a sessão por mais 
dez minutos. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes destaca ainda a importância das indicações de sua 
autoria que apresentou nesta sessão. O vereador Gideon Soares parabeniza o 
vereador Terciliano Gomes pelo trabalho que vem realizando frente à UVET.  O 
vereador Terciliano agradece o vereador Gideon pelos cumprimentos e que a sua 
gestão frente à UVET será municipalista e será pautada para preparar de fato os 
vereadores para a municipalidade. O vereador Delan parabeniza o vereador 
Terciliano pela solicitação verbal que o mesmo fez ao Sr. Governador com relação 
ao concurso público da policia militar. O vereador Terciliano agradece ao vereador 
Delan pelos cumprimentos. É feito a leitura novamente do Oficio Nº002/2017 do 
vereador licenciado Enoque Neto Rocha de Souza, ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal – Assunto: Solicitação de licenciamento para assumir o Cargo de Chefia 
Regional do CIRETRAN/ARAGUAÌNA – TO, por tempo indeterminado iniciando em 
28 de Agosto de 2017. 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.  
 


