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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, as 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 a vereadora 
Maria José ( Zezé Cardoso)  para fazer a leitura da Bíblia. A vereador faz a leitura do  
Salmo 113. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº1351/2017 – 
SEMED - Sr.  Jocirley de Oliveira – Secretario Municipal da Educação. Assunto: 
Resposta ao Oficio nº649/2017.  O vereador Divino Bethânia Júnior solicita alteração 
da pauta para a votação dos seus requerimentos e também solicita a sua retirada da 
sessão às 15h: 30min devido a uma reunião agendada com os representantes do 
Programa Social Libertando Vidas com o Esporte. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação do vereador Divino Bethânia Júnior. Sendo aprovado por 
Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues também solicita alteração de pauta 
para a votação das suas proposituras e posteriormente a sua saída as 16h00min, 
pois tem um compromisso no 2º BPM. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação do vereador Alcivan Rodrigues. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
vereador Israel Gomes solicita do Sr. Presidente que possam votar todos os 
requerimentos da pauta e posteriormente receberiam os convidados. O Sr. 
Presidente esclarece que a  pauta da sessão segue uma ordem regimental e que 
não há como entrarem na ordem do dia e deixarem os convidados esperando é algo 
inviável e que há casos excepcionais de alteração de pauta que O Regimento 
Interno da Casa ampara, mais alterar toda uma pauta tendo uma propositura 
aprovada para ser atendida com convidados não há como. O vereador Israel Gomes 
diz que fez uma sugestão, mas que de forma alguma quer ferir o Regimento Interno 
da Casa.  O vereador Gilmar solicita permissão para poder se retirar da sessão, pois 
tem uma Audiência no PROCON, e não pode ser adiada. Em votação a solicitação 
do vereador Gilmar. Aprovado por Unanimidade. Ordem Do Dia: Requerimentos do 
vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1307/017 e Nº1308/017. Em discussão. O autor 
pede o apoio dos nobres vereadores, pois a construção de uma Casa do Artesão na 
nossa cidade é de suma importância para a nossa população. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues: 
Nº1316/017, Nº1317/017, Nº1358/017 e Nº1359/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente faz a leitura do 
Requerimento de Nº623/017 de autoria do vereador Terciliano Gomes e faz a 
composição da Mesa Diretora, convidando para compô-la:  Sr. Jean Luis Coutinho – 
Secretario Municipal da Saúde, Sr. Luiz Claudio Ferreira Alves – Coordenador do 
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Curso de Psicologia do ITPAC, Sr. Geovane de Oliveira Pereira – Coordenador do 
Curso de Ciências Contábeis do ITPAC,  Sra. Raquel Torquato Rodrigues de 
Azevedo – Coordenadora do Curso de Direito do ITPAC, Sr. Joaquim Quinta Neto – 
Secretário Municipal de Administração, Sr. Professor Lira, que neste ato representa 
o Diretor do ITPAC o Sr. Fernando Malheiros e a Sra. Indira Queiroz Macambira 
Bezerra – Coordenadora do Curso de Engenharia Civil do ITPAC. O Sr. Presidente 
convida para a Tribuna de Honra a Sra. Rejane – Secretaria Executiva da Secretaria 
da Administração e o Sr. Genivaldo. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
autor da propositura que cumprimenta a todos os presentes e agradece a presença 
dos convidados que atenderam o convite dessa Casa de Leis,pois quando a 
propositura é aprovada passa a ser de toda a Casa. Destaca que esta sessão vem 
com o intuito de poderem debater para que possam encontrar soluções para os 
acadêmicos recém-formados conseguirem a inserção no mercado de trabalho 
através dos estágios e espera que todos os presentes possam colaborar com esse 
debate. Com a palavra o Secretario Joaquim Neto que agradece por esse convite e 
diz que espera que a sessão de hoje seja tão produtiva quanto a anterior. Diz que o 
estágio é muito importante, pois prepara o estagiário ( acadêmico) para o mercado 
de trabalho e não visa remuneração e sim experiência, destaca que o ITPAC é 
parceiro do Município através de um convênio, que é um estágio não obrigatório e 
estão fechando um convênio também com o CIEE – Centro de Integração Empresa 
Escola, diz que não viu nenhum representante da Faculdade Católica e que gostaria 
de salientar que fecharam mais uma parceria com o ITPAC que é o desconto de até 
20% no valor da faculdade para os funcionários do município e que gostariam muito 
de estender esse convênio com a Faculdade Católica. Com a palavra o vereador 
Carlos Silva questiona o Sr. Secretario Joaquim Neto com relação ao desconto  para 
os servidores que passaram a ser Celetistas, este não estão tendo o direito desse 
desconto. O Sr. Secretario Joaquim Neto diz que o funcionário tem que ser 
funcionário direto do município e não terceirizado, mas diz que há muitas empresas 
que dão descontos para os funcionários direto do município e os terceirizados, mas 
que podem ver essa questão juntamente com a Faculdade Católica e ver a 
possibilidade do ITPAC estender o desconto para os funcionários terceirizados.  
Com a palavra o Professor Lira que cumprimenta a todos os presentes e destaca  
que o ITPAC é um time que trabalha para o crescimento da nossa cidade, ressalta 
ainda que há um portal de acesso do ITPAC para que os empresários possam 
verificar os estagiários que estão a procura de estágios, assim como os cursos que 
estão oferecendo estagiários. O professor Lira diz que o estagio extracurricular é 
remunerado mais os custos são abaixo dos custos normais e que difere do estagio 
supervisionado, e a que a parceria com a prefeitura municipal tem crescido muito, e  
gostaria de salientar que são parceiros do ITPAC também o sistema FIETO e o 
CIEE. Com a palavra o Sr. Secretario Jean Luis, que agradece pelo convite e 
cumprimenta a todos os presentes e a todos que compõe a mesa diretora. Ressalta 
que com relação aos estágios extracurriculares, está sendo feito um contrato geral 
para que administração selecione os estagiários e encaminhe para as secretarias na 
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qual será destinado conforme o curso que faz, pois isso será feito após uma seleção 
e um estudo, para conhecerem o perfil de cada estagiário e que este terá uma bolsa 
de incentivo e que isso será introduzido ano que vem, pois estão estudando para 
inserirem no Orçamento da Secretaria. O Sr. Secretario Joaquim diz que a 
Procuradoria tem recursos para essa questão, mas como isso não se aplica em 
todas secretárias e o Secretario Jean por ser cuidadoso e precavido achou melhor 
deixar para o ano que vem. O Sr. Secretario Jean diz que realmente a secretaria da 
saúde está estudando essa situação e coloca-se a disposição para ajudar no que for 
preciso. Com apalavra a Sra. Indira Queiroz, destaca que o curso de engenharia civil 
necessita muito do apoio com relação ao estagio extracurricular, pois os acadêmicos 
têm muitas dificuldades quanto a essa questão. O vereador Terciliano diz que irá 
verificar a legitimidade se é possível apresentar pelo menos um requerimento para 
que possam ser abertas vagas nas empresas para estágios para determinadas 
áreas que se fazem necessárias. Com a palavra o Sr. Geovane que ressalta que a 
coordenação de ciências contábeis se coloca a disposição e apoia para que sejam 
abertos os estágios extracurriculares em todas as secretarias municipais, pois será 
de fundamental importância para todos. Com apalavra o Sr. Luiz Claudio que 
ressalta que ficou feliz em ver a preocupação desta Casa de Leis para com essa 
questão dos estágios e esperam poder ajudar e contribuir para o crescimento dessa 
causa e estão abertos para colaborar. Com a palavra a Sra. Raquel Torquato 
enfatiza a importância dessa sessão e que começou os seus trabalhos nesta Casa 
de Leis juntamente com o vereador Aldair e destaca ainda a necessidade de se ter o 
estágio para o aprimoramento e crescimento do estagiário. O vereador Gideon 
Soares cumprimenta a todos os presentes e pergunta sobre o convênio se é feito 
conforme a necessidade ou se já existe uma quantidade de vagas já estipulada. O 
vereador Terciliano Gomes faz um requerimento verbal a Mesa Diretora para que 
assim como foi dito que a Prefeitura fez um convênio com empresas para descontos 
de até 20% para os funcionários municipais e que o Sr. Presidente possa ver essa 
possibilidade desse desconto ser estendido para os funcionários deste Legislativo. O 
Sr. Presidente diz que o vereador Terciliano Gomes fez uma solicitação verbal, e em 
se tratando de benefícios para os funcionários destaca Casa de Leis não vê 
dificuldade, mas que é preciso ver a questão da legalidade da solicitação e que 
posteriormente estarão conversando sobre essa situação. Com a palavra o vereador 
Aldair (Gipão) diz que toda pessoa para adquirir conhecimento e crescimento, 
precisa que se tenha oportunidade e por isso a realização dessa sessão é tão 
importante para que consigam cada vez mais vagas de estágios e destaca ainda a 
vinda da faculdade federal de medicina para a nossa cidade.  O vereador Israel 
Gomes destaca que a cada dia que passa se adquire mais conhecimento e que a 
vida de cada não deixa de ser um estágio e que fica muito feliz em receber as 
presenças dos convidados que compõem a mesa e destaca que encontrou com o 
Deputado César Hallum e que ficou esperançoso em saber que há recursos para a 
reforma e revitalização do aeroporto da nossa cidade. O Sr. Presidente diz que 
esteve com o Reitor da UFT o Sr. Eduardo Bovolato que lhe pontuou algumas 
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questões que estão travadas no Ministério da Educação  sobre a implantação da 
Faculdade Federal de Medicina e que entrou em contato com o Deputado Vicentinho 
Alves e que o mesmo se comprometeu a marcar uma Audiência com o Ministro da 
Educação e que será de fundamental importância  que todos os vereadores estejam 
presentes assim como a Bancada Estadual do Tocantins, pois o que está faltando 
para a liberação da implantação da faculdade é uma autorização do Ministério da 
Educação e que esse entrave são apenas questões burocráticas e que a Indicação 
de sua autoria que entrou na sessão de ontem foi para reforçar essa questão. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva destaca que essa sessão é de suma importância, 
pois um estágio valoriza muito na formação de um profissional, cumprimenta a todos 
os convidados que compareceram nesta sessão, e cumprimenta o autor da 
propositura que proporcionou esse debate. Com a palavra o vereador professor 
Delan diz a vinda do ITPAC para a nossa cidade foi algo extraordinário e que o 
requerimento demonstra preocupação com o crescimento do nosso município e 
também mostra respeito para com todos os representantes do ITPAC e cumprimenta 
o autor pela apresentação da propositura. A vereadora Zezé Cardoso parabeniza o 
autor do requerimento pela iniciativa do debate e que todos os convidados presentes 
estão de parabéns pela presença. Com a palavra o vereador Wagner Enoque diz 
que o estagio é muito importante para o crescimento e que as parcerias são 
necessárias, pois sem elas não se consegue chegar a lugar nenhum. Com a palavra  
o Sr. Luiz Claudio diz que está a seis meses no município e a frente do curso de 
psicologia do ITPAC e coloca-se a disposição para ajudar no que for preciso. O Sr. 
Geovane agradece pelo convite e que gostaria de informar que fizeram uma parceria 
com a Receita Federal foi criado o NAF – Núcleo de Apoio Contábil Fiscal.  O 
Professor Lira agradece muito pelo convite, pois gosta muito de vir a esta Casa de 
Leis, pois se emociona muito lembrando do seu irmão que já faleceu e que foi 
vereador e presidente deste Parlamento. O Sr. Secretario Joaquim Neto fala que a 
preocupação do vereador Terciliano é válida quanto a obrigação das vagas de 
estágios nas empresas, mas que é preciso verificar a questão legal dessa situação. 
Responde ao vereador Gideon Soares que fizeram um convenio com o CIEE que 
esta em fase de ser celebrado e que os Secretários já apresentaram suas 
demandas, e que está faltando apenas o critério de seleção para os estagiários que 
serão classificados e agradece muito pelo convite que lhe foi feito. O Sr. Secretario 
Jean Luiz diz que o estagio extracurricular será remunerado através de bolsa e os 
estágios curriculares são conveniados através da própria secretaria  que suprem 
todas as demandas das instituições de ensino, que passam para a secretaria o 
numero de estagiários e as cargas horárias dos mesmos. Diz que todas as vezes 
que vêm nesta Casa de Leis os debates são sempre de alto nível e discussões 
importantíssimas, por isso sempre que recebe convite para vir faz questão de 
comparecer. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que hoje não deram 
apenas um passo, mais foram dado passos importantíssimos e que agora estão 
caminhando de mãos dadas com o ITPAC e o município e que este mostrou que  
tem pessoas muito preparadas, exemplo disso são os secretários que hoje estão 
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presentes nesta sessão e que os empresários hoje poderão ter a certeza de que não 
terão  problemas e poderão abrir as portas dos seus estabelecimentos para 
receberem e contratarem os estagiários. O Sr. Presidente agradece a todos os 
convidados que compõem a Mesa Diretora e que foi um debate muito produtivo.  A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Israel Gomes pede 
permissão para poder se retirar da sessão por ter uma consulta médica agendada. 
Em votação a solicitação do vereador Israel Gomes. Aprovado por Unanimidade. Os 
vereadores Carlos Silva e Delan solicitam para que os seus Projetos de Decretos 
Legislativos já protocolados na Casa possam ser inseridos na ordem do dia de hoje. 
O vereador José Ferreira (Ferreirinha) solicita para que possa ser inserido na ordem 
do dia o Projeto de Lei Nº012 /017 de sua autoria. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação do vereador Ferreirinha. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº012/017 do vereador José Ferreira ( Ferreirinha) – Inclui no 
Calendário Oficial do Município de Araguaína o Dezembro Vermelho. Como há 
emenda ao mesmo é feito a leitura da Emenda Supressiva nº 001/017 de autoria da 
Comissão de Justiça e Redação. Em discussão a emenda.  Em votação a emenda. 
Aprovado a emenda  por Unanimidade. Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº012 
/017. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação feita pelos vereadores Carlos Silva e Delan. Sendo aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº022/017 do vereador Terciliano 
Gomes – Concede Título de Cidadão ao Sr. Francisco Valtércio Pereira. Em 1ª 
discussão.  Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo  Nº 020/017 do vereador Carlos Silva – Concede Título de Cidadão ao Sr. 
Sérgio Alves Garcia. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº021 /017 do vereador Carlos Silva – Concede Título 
de Cidadão ao Sr. Clodoaldo Pereira de Sousa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº023/017 do vereador 
Delaite Rocha (Delan) – Concede Título de Cidadão ao Sr. José Faustino Vieira. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador José Ferreira ( 
Ferreirinha) Vice Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1232/017 e Nº1322/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes: Nº1354/017, Nº1355/017 e Nº1356/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1296/017 do vereador 
Silvano Faria. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1287/017, Nº1349/017 
e Nº1350/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº1320/017 e Nº1321/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimento Nº1324/017 do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon Soares: Nº1294/017, Nº1311/017 
e Nº1312/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1342/017, Nº1343/017, Nº1344/017, 
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Nº1345/017 e Nº1346/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº1331/017, Nº1332/017, Nº1334/017 
e Nº1335/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa (Gipão): Nº1290/017, Nº1291/017, Nº 
1288/017 e Nº1289/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº133/017 do vereador Marcus Marcelo – Pelo falecimento da Sra. 
Luiza Pereira. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de 
Lei Nº041/017 do Executivo Municipal – Altera os Artigos 1º e 2º da Lei nº2441 de 
14/12/2005 e dá outras providências. È feito a leitura em plenário e encaminhado as 
comissões competentes. Tribuna: O vereador Geraldo Silva fala com relação aos 
recursos que estão sendo retirados da nossa cidade e que seriam destinados para 
obras de infraestrutura e que isso irá prejudicar muito a nossa cidade como um todo 
e por isso pede a todos os vereadores que se unam  para que consigam mobilizar o 
maior número de  pessoas sobre a importância desses recursos. O vereador Delan 
fala que é importante investir na infraestrutura sim, mas é muito mais importante e 
urgente que se invista na saúde do nosso município, pois só sabe reconhecer o 
quanto é necessário uma saúde pública de qualidade quando  se precisa  de 
atendimento na saúde ou quando se perde um ente querido por falta de assistência 
médica. Ressalta que muitas pessoas estão morrendo nos corredores do Hospital 
Regional de Araguaína e que há pessoa que entram na dieta zero parfa fazer o 
procedimento cirúrgico e em cima da hora avisam que não será possível fazer e isso 
é uma falta de respeito e de consideração com o ser humano.  Diz que ele como 
funcionário do Estado está sofrendo pela falta de atendimento médico  do Plano de 
Saúde que tem do Estado e que por  falta de pagamento dos médicos pelo Governo 
Estadual não está tendo o direito de atendimento médico. O vereador Geraldo diz 
que entende a preocupação do vereador Delan, mas que é importante que não 
deixem que retirem esses recursos da nossa cidade e gostaria de unir forças ao 
vereador Delan nessa causa. O vereador Delan destaca que até a construção do 
Hospital Geral da cidade já terão morrido milhares de pessoas e as pessoas morrem 
e as estradas ficam. O Sr. Presidente em exercício prorroga a sessão por mais dez 
minutos. Em votação o pedido de prorrogação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Carlos Silva ressalta que é preciso que tenham o mesmo empenho que 
estão tendo para a busca dos recursos relacionados  a infraestrutura que possam ter 
para buscarem recursos para investir na saúde, pois como foi dito pelo vereador 
Delan muitas pessoas estão morrendo nos corredores do Hospital Regional e que 
isso precisa ser visto com urgência. 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.  
 


