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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dois dias do mês de Outubro 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 da 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 e Terciliano Gomes 
Araújo. Todos em número de dezesseis. 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 nº0033 ∕ 2017 – Gabinete do vereador Wagner Enoque. 
Assunto: Justificativa de ausência nesta sessão (lesão no pé). Comunicados do 
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Presidência: NºCM129920 ∕ 2017, NºCM129921 ∕ 2017, NºCM129915 ∕ 2017, 
NºCM129917 ∕ 2017, NºCM129916 ∕ 2017, NºCM129918 ∕ 2017 e NºCM129919 ∕ 
2017. Oficio Nº003 ∕ 2017 – Partido dos Trabalhadores de Araguaína – PT. Assunto: 
Solicitação do uso do Auditório da Câmara Municipal e equipamentos de som para o 
dia 07 de Outubro de 2017 das 8h ás 18h. Em votação a referida solicitação. 
Aprovado por Unanimidade. Ordem Do Dia: O vereador José Ferreira ( Ferreirinha) 
registra a presença do seu irmão o Sr. Chiquinho. O vereador Leonardo Lima 
cumprimenta a todos os vereadores pela passagem do Dia do Vereador 
comemorado ontem dia 01 de Outubro. O vereador Divino Bethânia Júnior pede 
autorização para se retirar da sessão às 16h15min, pois precisará ir a uma consulta 
médica e diz que gostaria de manifestar seu apoio ao vereador Aldair (Gipão) e a 
todos os vereadores que estão sempre preocupados em preservar a intimidade de 
cada um e que está se manifestando por saber que a Universidade Federal do 
Tocantins instalou banheiros unissex e que a liberdade não pode ser superior ao 
respeito da privacidade e intimidade de cada pessoa. O vereador Aldair (Gipão) 
agradece ao vereador Divino Bethânia Júnior pelo apoio e diz que publicou no 
Facebook sobre essa questão dos banheiros unissex na Faculdade Federal do 
Tocantins, mas que não se manifestou em nenhum comentário que foi feito, e que 
procurou o Diretor da Faculdade e não conseguiu falar com o mesmo, mas que irá 
tentar novamente e somente após conversar com o Diretor emitirá o seu 
posicionamento a respeito dos comentários e que questionou com relação a forma 
como foram instalados os banheiros sem que fosse feito uma pesquisa ou um 
debate com os alunos. Projetos para as Comissões: Projeto de Lei Nº042/017 do 
vereador Edimar Leandro o mesmo será encaminhado às comissões competentes. 
O vereador professor Delan retira de pauta o Projeto de Lei Nº029/017 de sua 
autoria que seria encaminhado às comissões.  O vereador Divino Bethânia Júnior 
pede alteração de pauta para votação dos projetos de sua autoria, pois precisará se 
retirar da sessão como já fez solicitação anteriormente. O Sr. Presidente coloca em 
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votação as solicitações feitas pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Sendo 
aprovados por Unanimidade. Projeto de Lei Nº033/017 do vereador Divino Bethânia 
Júnior – Dispõe sobre a autorização as empresas permissionárias de locação de 
caçambas e contêineres para uso de recolhimento de entulhos ou similares no 
município de Araguaína e dá outras providências. È feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
concorda com o parecer das comissões que é contrário, mas que gostaria muito que 
esse assunto pudesse ser discutido e que irá encaminhar um oficio com uma copia 
dos Pareceres das Comissões e do Jurídico para o Executivo Municipal para que o 
mesmo mande um projeto dessa natureza para que possam debater essa questão. 
Visto isso pede a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº033/017 de sua autoria. O 
vereador Terciliano Gomes diz que deveriam implantar o Projeto Indicação no 
Regimento Interno da Casa, para que projetos como esse que tiveram o Parecer 
contrário das Comissões possam ser encaminhados ao Executivo Municipal através 
de um Projeto Indicativo. O Projeto de Lei Nº033/017 é retirado de pauta pelo autor 
da matéria. Projeto de Lei Nº036/017 do vereador Divino Bethânia Júnior – Dispõe 
sobre a proibição da venda e do uso de cerol ou de produto semelhante que possa 
ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos 
como “pipas” ou “papagaios” no município de Araguaína e dá outras providências. È 
feito à leitura do Parecer das Comissões que é contrário ao referido projeto. Em 
discussão o referido parecer. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que infelizmente 
o vereador não pode apresentar matérias dessa natureza assim como o projeto 
anterior e devido a isso e em respeito ao trabalho das Comissões da Casa irá retirar 
o seu projeto de pauta e irá encaminhar ao Executivo Municipal a referida questão 
através de oficio. O vereador Terciliano Gomes parabeniza o autor pela matéria, mas 
destaca que as Comissões estão certas com relação ao que foi apontado no 
parecer. Em seguida o Sr. Presidente retira de pauta o Projeto de Lei Nº036/017  á 
pedido do autor da referida matéria. Projeto de Lei Nº044/017 do Executivo 
Municipal – Altera os Artigos 1º e 2º da Lei nº2441 de 14/12/2005 – Conselho 
Municipal de Juventude. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Geraldo Silva diz que é um sonho seu a criação de uma 
Secretaria da Juventude e que é muito importante trabalhar a prevenção e a 
conscientização da nossa juventude e parabeniza o Executivo Municipal pela 
iniciativa dessa matéria. O vereador Terciliano Gomes registra que está presente 
hoje nesta sessão a Jovem surda Yasmine e que está sendo feito a tradução em 
libras para a mesma através do tradutor da Casa. Em seguida destaca que a 
Juventude não pode ser vista apenas como futuro e sim como o presente, e que 
sabe da importância dos trabalhos e ações para a nossa juventude pois vem dos 
movimentos estudantis e manifesta seu voto favorável ao projeto e registra a 
presença do Sr. Francisco Lucas. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que vê com bons olhos a intenção do Executivo Municipal enviar uma matéria 
dessa natureza e que gostaria de ressaltar e enfatizar que é preciso conscientizar e 
instruir os jovens para que saibam votar e escolher corretamente seus 
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representantes e manifesta seu voto favorável ao referido projeto. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Alcivan Rodrigues destaca a importância do referido projeto e manifesta 
seu voto favorável.  O vereador Israel Gomes parabeniza o Executivo Municipal e 
manifesta seu voto favorável. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que 
poderiam fazer uma emenda para indicar um representante desta Casa de Leis e 
que poderia ser o vereador Leonardo Lima que esta dentro dos critérios para compor 
esse Conselho. Em aparte o vereador Leonardo Lima agradece a indicação feita a 
sua pessoa e que está à disposição e parabeniza o Executivo Municipal pela 
iniciativa desse projeto, pois acredita que o futuro está nas mãos da juventude e 
manifesta seu voto favorável. O vereador Edimar Leandro diz que a indicação do 
vereador Leonardo Lima será muito importante e que poderiam também fazer uma 
emenda para que seja alterada a idade de 29 anos para 30 anos. O vereador 
Marcus Marcelo diz que sugeriu o nome do vereador Leonardo Lima pela idade do 
mesmo. O vereador Terciliano Gomes diz que a sua preocupação é para que esteja 
equiparado o numero de representantes de segmentos públicos para com os 
representantes da sociedade. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº044/017. Aprovado 
por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Aldair 
(Gipão) líder do Sr. Prefeito,  solicita a retirada do Projeto de Lei Nº043/017 do 
Executivo Municipal, mas gostaria de pedir ao Sr. Presidente que possa ser lido o 
Parecer das Comissões . O Sr. Presidente retira o Projeto de Lei Nº043/017  do 
Executivo Municipal a pedido do líder do Sr. Prefeito  e como o mesmo solicitou a 
leitura do parecer das Comissões e em respeito ao trabalho da mesma, solicita do 
secretario que faça a leitura do referido parecer. Após a leitura do parecer o Sr. 
Presidente informa como foi lido no Parecer que o referido projeto deve retornar ao 
Executivo Municipal para que fosse feito as devidas correções, o líder já está 
atendendo o parecer pedindo a retirada do projeto. O Sr. Presidente solicita da 
Secretaria da Casa que encaminhe ao Executivo Municipal o Projeto de Lei 
Nº043/017 conforme solicitação do líder do Sr. Prefeito. 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. Com 
Emenda Modificativa Nº001/017 de autoria do vereador Leonardo Lima. Em 
discussão a emenda nº001/017. Em votação a emenda. Aprovado por Unanimidade.   
Emenda Supressiva Nº002/017 de autoria do vereador Leonardo Lima. Em 
discussão a emenda nº002/017. Em votação a emenda.  Aprovado por 
Unanimidade.  Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº025/017. Em 2ª votação o Projeto 
de Lei Nº025/017. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº/017 do vereador 
Israel Gomes – Declara de Utilidade Pública a Associação de Desenvolvimento 
Centro Social Araguaína Sul. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: Nº1530/017 e 
Nº1531/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1542/017 do vereador Carlos Silva. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: 
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Nº1533/017, Nº1534/017 e Nº1535/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1512/017, Nº1513/017, 
Nº1513/017, Nº1515/017 e Nº1516/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1522/017 e 
Nº1454/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº1443/017 e Nº1444/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes: Nº1543/017, Nº1544/017 e Nº1545/017. Em discussão. O Sr. 
Presidente prorroga a sessão por mais uma hora de sessão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº1329/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha).  O autor da propositura pede a 
retirada da mesma. Requerimentos do vereador Leonardo Lima: Nº1538/017, 
Nº1539/017 e Nº1573/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1574/017, Nº1575/017 e 
Nº1576/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1506/017, Nº1507/017, 
Nº1508/017, Nº1509/017 e Nº1510/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria: Nº1557/017, Nº1558/017 e 
Nº1559/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1551/017, Nº1552/017, 
Nº1556/017, Nº1606/017 e Nº1611/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº156/017 do vereador Gideon Soares – Ao 
Colégio educandário Objetivo pela XIII Gincana da Integração realizada no período 
de 20 a 23 de Setembro. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº157/017 do vereador Israel Gomes – aos noivos Luana Gomes 
Paz e Marcos Rodrigues Borges, pela ideia de casarem no Parque Cimba. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações: Nº070/017 e 
Nº071/017 do vereador Leonardo Lima. Nº068/017 e Nº069/017 da vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso). Nº072/017 e Nº073/017 do vereador Terciliano Gomes. 
Nº074/017, Nº075/017, Nº076/017, Nº077/017 e Nº078/017. As indicações serão 
encaminhadas á quem de direito. Moção de Pesar Nº162/017 do vereador Alcivan 
Rodrigues – Pelo falecimento do Sr. Raimundo Nonato Silva (Cabo Silva Reis). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº163/017 do 
vereador Leonardo Lima – Pelo falecimento da Sra. Dalva da Silva. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente em exercício 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.   


