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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos três dias do mês de Setembro 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 Professor Delan para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 27. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº0036/2017 – Gabinete do vereador Wagner Enoque. 
Assunto: Justificativa de Ausência. Nota de Repúdio do Conselho Tutelar Polo I 
Comarca de Araguaína – TO. Oficio nº4227/2017/SEDUC – Assunto: Resposta ao 
OF. Nº634/2017 de 29 de Agosto de 2017. Comunicados do Ministério da Educação 
– Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: Todos 
informando liberação de recursos financeiros: NºCM129927/2017, NºCM12998/2017, 
NºCM129929/2017, NºCM129930/2017, NºCM129931/2017, NºCM129932/2017, 
NºCM129933/2017 e NºCM129912/2017. Convite da Empresa Real Lubrificantes no 
dia 03/10/17 às 19h.  Ordem Do Dia: O Sr. Presidente  vereador Marcus Marcelo faz 
a leitura do Requerimento Nº1006/017 de sua autoria  que convida o Sr. Ângelo 
Marzola Júnior – Secretário Municipal de Planejamento, Meio Ambiente, Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Assunto: Para debatermos sobre todos 
os projetos realizados ou em andamento da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Em seguida o 
Sr. Presidente passa a Presidência da Mesa ao Vice Presidente vereador José 
Ferreira ( Ferreirinha) para que possa fazer a defesa do seu requerimento. O 
Presidente em exercício passa a palavra ao vereador Marcus Marcelo que 
cumprimenta a todos os presentes e agradece o Sr. Secretario Junior Marzola por 
ter atendido o convite desta Casa de Leis, ressalta que espera ser umas discussão 
com resultados positivos e faz o primeiro questionamento de como anda a discussão 
da obra do aeroporto da nossa cidade, pois tiveram noticias que a Equipe da 
INFRAERO este presente visitando o aeroporto e qual foi o resultado dessa visita e 
como está a situação dos proprietários de residências e lotes que serão 
desapropriados com a ampliação do aeroporto. Questiona como esta a desocupação 
da FEIRINHA, como está sendo feito esse trabalho e se há uma previsão de tempo 
para a conclusão do mesmo.  Fala também com relação ao DAIRA, como está a 
situação das empresas que foram instaladas e as que possuem área e não está 
sendo usada para a geração de empregos, visto que o nosso município precisa 
dessa geração de renda e qual providência está sendo tomada quanto a essa 
situação. Destaca que a principio esses são seus questionamentos e que irá 
aguardar as respostas para se posicionar posteriormente. Com a palavra o vereador 
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Geraldo Silva que parabeniza o vereador Marcus Marcelo pela iniciativa dessa 
propositura e diz que gostaria de perguntar com relação às nascentes dos rios do 
nosso município, quais são os projetos que contemplam essa situação. O vereador 
Marcus Marcelo destaca sobre um requerimento de sua autoria que já foi 
protocolado e que será apreciado nas próximas sessões que solicita uma área para 
a implantação de indústrias para a captação de resíduos residenciais. Com a palavra 
o Sr. Secretario Junior Marzola  que agradece pelo convite que lhe foi feito e ressalta 
que Araguaína não é a capital política mas é uma cidade de amplitude muito maior  
do que muitas pessoas pensam possuindo uma capacidade e um potencial enorme.  
Faz a apresentação dos colaboradores da referida Secretaria que estão presentes 
nesta sessão e que estão presentes para ajudarem no que for preciso para 
elucidarem os questionamentos. Em seguida o Sr. Secretario ressalta que foi feito 
uma pesquisa para conhecerem o real potencial sócio econômico do Mercado 
Municipal  e suas imediações, com o resultado de  57 empresas em torno do 
Mercado e dentro são 99 empreendedores. Já a pesquisa feita no setor hoteleiro 
resultou em 44 hotéis com 2.218 leitos e 10 motéis com mais de 150 apartamentos. 
O Sr. Secretario diz que essas pesquisas são de suam importância pois irão 
trabalhar com dados precisos e dessas pesquisas e que saiu o “Investe Araguaína”, 
Crematório na nossa cidade e que será o primeiro da nossa região, diz que possuem 
um terreno de 170 mil metros quadrados e receberão a autorização  e dia 05 de 
Novembro estarão divulgando no valor de 150 milhões de reais que será a primeira 
obra física alicerçada do Investe Araguaína e nesta área será construído também o 
Centro de Convenções e outros quatros prédios que serão divulgados 
posteriormente. Quanto ao Turismo da nossa cidade 10 pontos foram ressaltados 
dentro da cidade e 10 pontos foram eleitos em torno da cidade e que será montada 
uma serie de ações e com o guia turístico que será elaborado todos poderão visitar 
os pontos turísticos da nossa cidade e região. O vereador Aldair (Gipão) diz que hoje 
já é visto por todos como Araguaína desenvolveu, pois quando o Sr. Prefeito 
Ronaldo assumiu a cidade estava totalmente acabada e destruída sem nenhuma 
perspectiva de desenvolvimento. O Sr. Secretario Junior Marzola diz que quanto ao 
aeroporto,gostaria de ressaltar que não há como ter voo noturno na nossa cidade e 
que são feitos voos de madrugada para que se tenha preços mais acessíveis, 
destaca que as obras da pista do aeroporto serão feitas com um alargamento da 
pista nas laterais e com isso aeronaves maiores poderão pousarem e decolarem 
com segurança e que o nosso aeroporto é o segundo na lista para a liberação dos 
recursos. O vereador Israel questiona se tem uma previsão concreta da liberação 
desses recursos. O Sr. Secretario diz que a parte do município está sendo feita, as  
desapropriações foram realizadas e em torno de 80 pessoas foram desapropriadas e 
que a previsão é para final do mês de Outubro tudo esteja finalizado. Com a palavra 
o vereador Terciliano Gomes cumprimenta o Sr. Secretario Junior Marzola e todos 
os colaboradores da referida secretaria que estão presentes nesta sessão e 
questiona se está sendo feito um estudo do ISSQN dos representantes comerciais e 
também com relação ao escritório compartilhado. O vereador Gideon Soares 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

questiona quanto à perda dos recursos que seriam destinados para Araguaina no 
que irá impactar essa perda para o nosso Município. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior que fala com relação ao período chuvoso que já está 
chegando e como estão os trabalhos de prevenção das inundações e pergunta 
também quanto as câmeras de segurança que estão sendo instaladas na cidade se 
são da Prefeitura e se já é o sistema de segurança que está sendo instalado. O 
vereador Terciliano registra as presenças do Sr. Juscelino Evangelista e o Sr. 
Rafael.  Com a palavra o vereador Leonardo Lima pergunta se está sendo feito um 
estudo para a Brigada de Incêndio da nossa cidade devido estarem enfrentando um 
período de seca muito intenso e enfrentando muitas queimadas que trouxeram 
prejuízos enormes para o nosso Estado e município. O vereador Edimar Leandro 
questiona como está a situação dos calcários nos assentamentos e como os 
assentados podem ter esse calcário para eles e fala também com relação a 
dificuldades que os assentados estão tendo com o período da seca. O vereador 
Gilmar Oliveira pergunta se a referida Secretaria tem algo para atrair investidores 
para a nossa cidade, como por exemplo, os incentivos fiscais.  O vereador Marcus 
Marcelo diz que é notório como a referida secretaria está tendo um brilho 
diferenciado com o Secretario Junior Marzola a frente da referida pasta. O Sr. 
Secretario Junior Marzola agradece as palavras a sua pessoa, voltando a questão 
do aeroporto pede ao Sr. Heltinho que fale um pouco da questão e ressalta que foi 
feita  uma pesquisa, um levantamento excepcional e que descobriram  uma Lei que 
barateia o combustível e passa a palavra ao Sr. Heltinho – Superintendente,  
ressalta que no inicio seriam 200 aeroportos que passariam por uma reforma hoje a 
realidade mudou muito, serão apenas oito aeroportos e Araguaína é uma das 
cidades contempladas. Diz que perderam alguns pontos da obra, a pista será feita 
apenas uma pista de escape, mas terão um ganho de que quando as obras ficarem 
prontas serão seis aeronaves de grandes, uma para 188 passageiros, três 
aeronaves que transporta 140 passageiros cada uma e duas aeronaves para 70 
passageiros cada uma. O vereador Israel Gomes questiona se a instabilidade 
política poderá influenciar nessa reforma do aeroporto da nossa cidade? O Sr. 
Heltinho diz que acredita que não poderá atrapalhar, pois o projeto já está bem 
adiantado. Destaca que gostaria de dizer que há um ponto muito importante que é a 
questão da alíquota do combustível, que foi um dos pontos que fez as empresas 
pararem de trabalhar na nossa cidade e por isso precisam conversar com o Governo  
para a diminuição dessa alíquota. Com a palavra o Sr. Secretario Junior Marzola diz 
que com relação a situação atual da FEIRINHA, esta por sua vez não condiz mais 
com o que era antigamente, pois a Feirinha era um ponto onde produtores rurais 
comercializavam seus produtos. Hoje a Feirinha necessita passar por um trabalho de 
revitalização e que o prazo estimado da obra é de dez meses. O vereador Marcus 
Marcelo pergunta quantos comerciantes e moradores já aceitaram o acordo do 
município? O Sr. Secretario diz que 100% aderiu a relocação e falta pagar alguns 
que serão pagos no final dessa semana. O vereador Alcivan questiona com relação 
à Rodoviarinha da Feirinha se tem algum projeto para essa localidade? O Sr. 
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Secretario Junior diz que defende que a Rodoviarinha deveria ser revitalizada e 
devido ao problema da drogadição, querem fazer da Rodoviarinha um local com 
melhores acomodações para a população, diz que até final desse mês será feito a 
Inauguração do novo prédio do galpão verde e que a localidade ficou ótima com a 
reforma. Com a palavra o vereador Carlos Silva diz que o seu questionamento era 
com relação às indenizações e como já foi dito foram 100% indenizados. O Sr. 
Secretario diz que 32 comerciantes irão para o galpão e após o novo prédio da 
Feirinha alguns serão mantidos para dar continuidade comercial e também, será 
feito capacitação para os demais.  Com a palavra o vereador professor Delan 
pergunta com relação aos acidentes ambientais em especial ao Rio Lontra quais 
providências já foram tomadas pela referida secretaria com relação a mortandade 
dos peixes, outro questionamento e referente a desassoreamento do Lago Azul   e 
se há algum projeto para aumentar o perímetro do Lago. Com a palavra o Sr. 
Secretario diz que irá abordar com relação ao DAIARA diz que as empresas estão 
totalmente desativadas e com isso pediram a desafetação das mesmas, pois 
receberam várias requerimentos com propostas de empresas interessadas em se 
instalarem no DAIARA.  Com a palavra o Sr. Edimar da referida secretaria que 
informa que são 321 lotes dentro do Daiara e são 27 empresas instaladas com 950 
empregados e hoje tem 25 lotes disponíveis.  O Sr. Secretario diz que a reforma 
será no valor de 07milhões e 700mil reais, quase que praticamente um novo Distrito, 
com o projeto em desenvolvimento a área a ser pavimentada será de 80.000 metros 
quadrados, diz que gostaria de ressaltar uma questão importante com relação a 
empresa responsável pela Graxaria que foi fechada inclusive com o apoio desta 
Casa de Leis, diz que o responsável por essa Graxaria entrou na justiça para a 
reabertura da mesma e que o Secretario Fabiano  e ele Secretario Junior Marzola 
estão respondendo na justiça pelo fechamento dessa Graxaria. O vereador Marcus 
Marcelo diz que o representante da Friboitins quando esteve nesta Casa de Leis 
agiu de extrema ma fé, e que foi procurado pelos representantes de outra empresa  
Friboinorte Sul Derivados de Carne. O Sr. Secretario Junior Marzola diz ao vereador 
Marcus Marcelo que são as mesmas pessoas  com outro nome. O vereador Marcus 
Marcelo diz que segundo informações que teve e que lhe apresentaram um relatório 
dizendo que foi feito às devidas adequações e que lhe disseram que não querem 
permanecer no mesmo local e que se o município disponibilizar outra área estão 
dispostos a irem e ressalta ainda que foi informado que há um projeto para uma 
nova Graxaria e que o Sr. Duda  lhe informou que hoje o investimento que foi feito 
no local atende as necessidades para não gerar transtorno para a comunidade do 
Barra da Grota. O Sr. Secretario Junior Marzola diz que se trata de uma área  
pública, ou seja, a área não é dele eles possuem um Termo de Ajuste de Conduta 
com funcionários e que vale ressaltar que  não são moradores do Barra da Grota  e 
que os investimentos feitos foram feitos por conta própria deles, pois  foram lá varias 
vezes e orientaram e informaram que não deveria ser feito investimentos pois se 
trata de uma área publica, e que essa empresa é do mesmo proprietário da Friboitins 
e não tem licença para funcionar. O Sr. secretario Junior Marzola diz que já 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

atenderam o pedido de uma nova área, onde o Plano Diretor contemple e a 
prefeitura possa doar a área e não houve interesse dos mesmos e que cabe as 
Secretarias de Planejamento e Fazenda dar as licenças de funcionamento, só que 
estará sendo contrário ao Plano Diretor, cita o caso da empresa Assocarne que deve 
uma fortuna para o Município e não há como dar permissão para continuar 
funcionando e que a mesma está funcionando através de liminar. O vereador Gilmar 
Oliveira pede permissão para poder se retirar da sessão por vinte minutos. Em 
votação a referida solicitação. Aprovado por unanimidade. O vereador Geraldo Silva 
pergunta com relação a projetos de aproveitamento da energia solar. O Sr. 
Secretario diz que já está sendo feito estudos na Secretaria do Sr. Secretario 
Frederico quanto a essa questão. Com relação às estradas vicinais as obras de 
serão feitas inclusive serão contempladas as pontes da Zona Rural. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que esperam que a realidade dos assentamentos possa 
mudar. O Sr. Secretario Junior Marzola diz que o projeto do calcário já está em fase 
final. Com a palavra o Sr. Mario da referida secretaria informa que no dia 15/08/17 
foi publicado no Diário Oficial a lista com os nomes dos produtores que serão 
beneficiados com o calcário e que propuseram que fosse feito uma lista de reserva e 
74 produtores foram cadastrados para esse cadastro reserva. O vereador Edimar 
Leandro pede a prorrogação da sessão por uma hora. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  O vereador Marcus Marcelo agradece a presença do Sr. Secretario 
Junior Marzola e toda a sua equipe e diz que ficou extremamente feliz e satisfeito 
com o resultado dessa discussão. O Sr. Presidente em exercício agradece ao Sr. 
Secretario Junior Marzola e toda a sua equipe na pessoa do Sr. Heltinho que é seu 
amigo. O vereador Divino Bethânia Júnior pede autorização para poder se retirar da 
sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Sendo 
aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 
vereador Marcus Marcelo Presidente reassume a Presidência da Mesa Diretora. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal referente o mês de 
Agosto de 2017. O mesmo será encaminhado às comissões competentes. 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. Com Emenda Modificativa 
Nº001/017 de autoria do vereador Leonardo Lima subscrita por quase todos os 
vereadores. Em discussão a emenda. Em votação a emenda. Aprovado por 
Unanimidade. Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº044/017. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. 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. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: 
Nº1605/017, Nº1604/017, Nº1607/017, Nº1608/017 e Nº1609/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade.  O vereador José Ferreira ( Ferreirinha) 
solicita para que possa ser inserido na pauta de hoje o requerimento de sua autoria 
que estava na pauta da sessão anterior e que retirou para fazer uma correção . O Sr. 
Presidente coloca em votação a referida solicitação. Sendo aprovada por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria: Nº1560/017 e Nº1561/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1511/017, Nº1523/017, Nº1525/017 e 
Nº1526/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1577/017 e Nº1579/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima: Nº1571 e Nº 1572/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha): Nº1400/017 e 
Nº1329/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1546/017, Nº1547/017 e Nº1548/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira: Nº1445/017 e Nº1446/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1570/017 do vereador Gideon 
Soares. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Silva: Nº1517/017, Nº1518/017, Nº1519/017, Nº1520/017 e 
Nº1521/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
Nº1555/017 do vereador Edimar Leandro é retirado de pauta pelo mesmo. 
Requerimento Nº1554/017 do vereador Edimar Leandro. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº1532/017 e Nº1553/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº165/017 do vereador Marcus Marcelo – Pelo falecimento do Sr. 
João Alves Miranda. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 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.     
 


