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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e nove 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.  O vereador Wagner Enoque solicita permissão para 
poder se retirar da sessão devido a um compromisso agora as 15h00min. Em 
votação a solicitação do vereador Wagner Enoque. Aprovado por Unanimidade.  
Ordem Do Dia: O vereador Alcivan Rodrigues pede alteração de pauta para a 
votação do requerimento de Nº1262/017 de sua autoria, devido as presenças dos 
Atiradores do Tiro de Guerra para acompanharem a votação da referida matéria. O 
Sr. Presidente coloca em votação a solicitação do vereador Alcivan Rodrigues. 
Sendo aprovada por Unanimidade. O Vereador Edimar pede a suspensão da 
sessão. O Sr. Presidente diz que após a apreciação das matérias do vereador 
Alcivan irá atender a solicitação da suspensão da sessão. Requerimento 
Nº1262/017do vereador Alcivan Rodrigues. Em discussão. O Vereador Alcivan diz 
que já esteve presente na gestão passada no nosso Município uma equipe do 
Exercito solicitando para que fosse reativado o Tiro de Guerra. O vereador Alcivan 
destaca ainda que é preciso que o Sr. Prefeito possa renovar a parceria, e que é 
preciso que seja feito uma reforma no local para que fique adequada para receber o 
TG – Tiro de Guerra de Araguaina. O vereador Israel Gomes diz que é conhecedor 
da importância do Tiro de Guerra na vida de um jovem, pois serviu o Tiro de Guerra 
em Araguaína. O vereador Leonardo Lima diz que admira muito a Policia Militar e o 
Exercito e que irá fazer o concurso da policia militar pois sempre quis participar da 
mesma e manifesta seu voto favorável a propositura apresentada. O vereador 
professor Delan destaca a importância do Tiro de Guerra e manifesta seu voto 
favorável. O vereador Aldair diz que esteve com o Sr. Presidente Marcus Marcelo e 
o Sr. prefeito na sede do Exercito Brasileiro e manifesta seu apoio ao vereador 
Alcivan. O vereador Alcivan solicita permissão para que o Cabo Brito   possa fazer 
uso da palavra.O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela propositura e 
sugere para que possa ser feito um documento e encaminhado ao Sr. Prefeito 
solicitando para que o mesmo possa retornar com o convênio com o Tiro de Guerra. 
O vereador Gideon Soares diz que concorda com as palavras do vereador Israel 
Gomes e parabeniza o autor pela propositura. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
diz que se conseguirem reativar o Tiro de Guerra e juntamente com o Colégio Militar 
farão um grande trabalho disciplinando os nossos jovens e que coloca a disposição 
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para ajudar no que for preciso.   O vereador Terciliano Gomes diz que assim como o 
vereador Leonardo Lima também tem muita admiração pelo Exercito Brasileiro. 
Ressalta que o local onde funcionava o Tiro de Guerra hoje funciona uma Escolinha 
de Futebol que contempla mais de 300 crianças e que é preciso ver com cautela 
essa questão. E que caso retorne o Tiro d Guerra que a Escolinha permaneça sem 
que se tenha prejuízo para a mesma, que realiza um grande trabalho com essas 
crianças. O vereador Carlos Silva diz que com o empenho dessa Casa de Leis 
conseguirão a reativação do Tiro de Guerra. O vereador Terciliano Gomes diz que é 
favorável a reativação do Tiro de Guerra, o que gostaria de deixar registrado é para 
que não haja a prejuízo para a Escolinha de Futebol. O vereador Alcivan diz que a 
preocupação do vereador Terciliano Gomes é muito valida e cumprimenta o Sr. 
Fernando Brasília que é o Administrador da Escolinha e que se o Tiro de Guerra 
retornar não haverá prejuízo para a Escolinha de futebol será uma segurança há 
mais para as crianças. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que o vereador 
Alcivan já apresentou propositura desse mesmo teor para o retorno do Tiro de 
Guerra por inúmeras vezes e que já foi construído várias possibilidades, mas não foi 
pra frente e que o Sr. Prefeito doou uma área para o Exercito Brasileiro para que 
pudesse ser construído inclusive o local para instalar o Tiro de Guerra, só que teve 
um corte de 44% na verba do exercito Brasileiro e que isso atingiu muito. O vereador 
Gilmar Oliveira registra as presenças do Sr.”Muralha” e sua namorada Cristiane e do 
Professor Mariano. O vereador Israel registra a presença do seu amigo Sr. “Pingo”. 
O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação do vereador Alcivan para que o 
Cabo Brito possa fazer uso da palavra. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Com a palavra o Cabo Brito diz que se emociona muito em falar do Tiro de Guerra, 
pois esse lhe ajudou muito na sua vida e que durante doze anos trabalhou formando 
cidadãos no tiro de Guerra 11011, e que isso lhe orgulha muito. Diz que o Sr. 
Prefeito Municipal sempre demonstrou interesse no retorno do Tiro de Guerra, e que 
o retorno do Tiro de Guerra não irá prejudicar em nada no funcionamento da 
Escolinha de Futebol do Sr. Fernando Brasília, pelo contrário será uma segurança 
muito maior e que isso será muito importante para a nossa cidade de Araguaína, 
agradece os vereadores Alcivan  Rodrigues, Divino Bethânia Júnior e ao Sr. 
Presidente Marcus Marcelo por sempre abrir espaço para essa causa. Diz que o 
local não terá muito gasto precisa apenas de algumas reformas e construir um local 
novo será um gasto muito alto para o nosso município e pede a ajuda de todos para 
que não fiquem apenas em palavras bonitas.  O Sr. Presidente diz que esteve 
juntamente com o vereador Aldair visitando a Sede do Exercito Brasileiro e que foi 
colocado que há um desfalque muito grande na nossa região e que é uma causa 
muito importante o retorno do Tiro de Guerra para a nossa cidade. Em votação o 
Requerimento Nºª1262/017. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente suspende 
a sessão conforme solicitação feita pelo vereador Edimar Leandro. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. 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 
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Araguaína, Estado do Tocantins. Em 3ª discussão. Em 3ª 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 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº024/017 do vereador Alcivan Rodrigues – Declara de Utilidade Pública o 
Instituto Social Alvorada – ISA. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. 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).  Em 2ª discussão. O vereador Terciliano Gomes destaca 
que a discussão desse projeto foi muito ampla e que foi uma matéria bem debatida e 
com muita responsabilidade colocando a contrapartida para a nossa sociedade. 
Ressalta ainda que o CREA irá cuidar de uma área ambiental de quase oito mil 
metros quadrados e que isso ficará para gerações futuras e que não poderia deixar 
de registrar as suas observações, pois foi uma matéria bem discutida e com total 
responsabilidade. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que em virtude da imprensa 
da TV Anhanguera que tem um grande alcance de audiência na nossa cidade e para 
que não ocorram interpretações erradas e que não saiam propagando informações 
contraditórias resolveu usar a palavra e ressaltar que foi um projeto bem debatido e 
bem analisado e tem certeza que será uma das melhores e mais bonitas praças não 
só da nossa cidade como do nosso Estado, pois será uma praça . O vereador Carlos 
Silva diz que recebeu informações de que já houve doação de uma área para o 
CREA na década de 90 e que essa área teria sido vendida pela própria Instituição e 
que diante disso, gostaria de pedir Vista ao Projeto pois teve pessoas que vieram lhe 
falar sobre a venda dos lotes e solicita dessa Casa de Leis que possa notificar o 
Cartório para que possam saber sobre essas informações . Em votação o pedido de 
vista do vereador Carlos Silva. Rejeitado o pedido de vista por maioria com onze 
votos contrários e quatro votos favoráveis. Continua com a palavra o vereador 
Carlo9s Silva diz que dessa forma não poderá votar favorável por ainda existir 
duvidas quanto ao projeto.   O vereador Divino Bethania Júnior diz que não se pode 
dar ouvido há pessoas que somente agora resolveram falar algo tão importante será 
porque, para que tipos de expeculação essas pessoas estão querendo ter, sendo 
que não apresentaram nenhuma documentação. O vereador Carlos Silva diz que 
mandou um email para o CREA solicitando essas informações e que de fato a 
população é omissa diante de vários fatos, mas que não irá votar em algo que ainda 
tem dúvidas. O vereador Israel Gomes diz que no projeto está bem claro que caso o 
CREA não cumpra o prazo e as obrigações a área retorna para o Município e seu 
voto é favorável ao projeto. O vereador Carlos Silva diz que independente da 
votação continuará averiguando as informações recebidas. O vereador Delan diz 
que ouviu que cada vereador foi contemplado com o pagamento de 500 mil reais 
para aprovarem esse projeto e se essa área não chega a custar nem 250 mil como a 
Instituição pagou cerca de 8milhoes para a aprovação da doação isso é um absurdo. 
Quanto a informação recebida pelo vereador Carlos é preciso averiguar sim e punir 
quem for culpado, mas que não se pode prejudicar essa entidade em virtude de um 
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ato que não foi comprovado Diz que não trabalha com irresponsabilidade e que as 
matérias só entram em pauta depois de averguadas a legalidade e a 
inconstitucionalidade das mesmas. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que 
é importante separar bem necessidade de desejo. Diz que se essa informação for 
verdadeira é preciso é preciso que se faça a investigação, pois estão na 2ª 
discussão do projeto. O vereador Ferreirinha diz que votou ontem nessa matéria 
com muita tranquilidade, pois as emendas aprovadas garantiram benefícios á 
sociedade e critica a mídia por espalhar noticias que não condizem com a realidade 
e acrescenta que jamais aceitaria propina para aprovar projetos. O vereador Carlos 
Silva diz que diante de tudo que falaram, diz que votará favorável hoje ao projeto e 
irá averiguar os fatos e na próxima semana na terceira votação dessa matéria terá 
um posicionamento mais seguro. O vereador Aldair ( Gipão) diz que parece que 
estão levando para a sociedade que o CREA é um monstro e que no seu ponto de 
vista é muito melhor ter uma área aproveitada com a construção de uma sede de 
uma entidade responsável do que uma área ociosa. Ressalta que a imprensa só se 
interessa em divulgar o que é ruim e não o que é bom para a sociedade e cita como 
exemplo que quando a policia mata um bandido a imprensa massacra a policia e 
quando é um policial que morre não se divulga e não se dá a mesma ênfase pela 
imprensa. O vereador Alcivan Rodrigues diz que infelizmente é essa a realidade 
para os policiais que perdem suas vidas em defesa das vidas dos cidadãos. O 
vereador Gideon Soares destaca que a Prefeitura trabalha com o valor que tem na 
Lei na Planta de Valores e não com especulações imobiliárias. O Sr. Presidente diz 
que sempre ressaltou a importância de se dar publicidade aos atos da Casa  e que 
não procede quando dizem que matérias forma votadas as escondidas, pois as 
paut6as são encaminhadas e divulgadas com setenta e duas horas de 
antecedência. Ressalta que essa matéria entrou na Casa e foi encaminhado ao 
Jurídico em 31/01/17 e no dia 13/02/17 foi retirada da pauta pelo líder do Sr. Prefeito 
para que o projeto fosse adequado aos apontamentos feitos pela Comissão, e o 
mesmo retornou com as correções feitas no dia  /07/17, indo para a pauta no dia 
07/08/17. Destaca que no dia 21/08/17 os representantes do CREA estiveram nesta 
Casa de Leis e foi feito explanações dos mesmos quanto ao referido projeto e que 
não procede quando dizem que esse projeto foi votado as pressas. Fala a Sra. 
Luana que esta presente representando o CREA, para que veja o quanto o CREA 
terá a responsabilidade não somente com essa Casa de Leis mas principalmente 
com toda a sociedade.  Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº 028/017. Aprovado por 
maioria. Com um voto contrário do vereador Silvano Faria. Projeto de Lei Nº025/017 
do vereador Edimar Leandro – Institui no Calendário Oficial do Município a Semana 
do Combate a Violência Contra os Trabalhadores do Município de Araguaína. É feito 
a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. O Sr. Presidente informa que não há nos registras da Casa 
nenhuma Lei que conste doação de área para o CREA. Projeto de Lei Nº027/017 do 
vereador Edimar Leandro – Dispõe sobre a participação de pais ou responsáveis 
nas reuniões previstas no calendário escolar durante o ano letivo, nas Unidades de 
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Ensino de Araguaína. O vereador Edimar Leandro autor da matéria pede a retirada 
do projeto.  O Sr. Presidente retira a matéria de pauta a pedido do autor.   
Demonstrativo do Movimento Financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de 
Abril de 2017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1275/017 e Nº1276/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Silvano Faria: Nº1234/017, Nº1265/017 e Nº1266/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima: 
Nº1250/017, Nº1251/017, Nº1252/017 e Nº1253/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Israel Gomes: 
Nº1256/017, Nº1257/017 e Nº1258/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº1218/017 e 
Nº1239/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1242/017 e Nº1243/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Júnior: Nº1268/017, Nº1279/017, Nº1267/017 e Nº1278/017. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que há muita falta de consciência 
por parte dos motoristas nas vias que foram asfaltadas e que se o Executivo 
Municipal não tem dinheiro para colocar lombadas eletrônicas que atenda os 
requerimentos dos vereadores e construa os quebra-molas pois é bem mais barato. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Professor 
Delan: Nº1270/017, Nº1271/017, Nº1272/017 e Nº1273/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues: Nº1263/017 e Nº1264/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicações do vereador Terciliano Gomes: Nº054/017, Nº055/017, 
Nº056/017, Nº057/017 e Nº058/017. As indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Tribuna: o vereador Divino Bethânia Júnior faz os cumprimentos a Policia 
Civil, na pessoa do Delegado Dr.Rerisson pelo empenho e trabalho nas 
investigações do caso do assassinato do Advogado Dr. Danilo e deixa o registro do 
trabalho diferenciado que esta sendo feito pela Policia Civil na nossa cidade e deixa 
a sua manifestação de apoio a família do Dr. Danilo. O vereador Leonardo Lima diz 
que já protocolou uma moção de aplauso ao Delegado Dr. Rerisson. O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu apoio ao vereador Divino Bethânia Júnior, não 
conhece pessoalmente o Dr. Rerisson, mas tem admiração pelo mesmo. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva diz que está usando a Tribuna para fazer um 
requerimento verbal, mas que já está com o requerimento materializado para 
apresenta-lo, pois já era para estarem analisando as seguintes matérias: o PPA, 
LDO e LOA, e que já estão terminando o mês de Agosto e até agora não receberam 
nada, nenhuma informação quanto ao PPA, LDO e a LOA, e que deixa registrado a 
sua preocupação e desde já cobrando do Executivo Municipal que encaminhe para 
esta Casa de Leis as devidas matérias. 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.  
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