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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e dois 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 Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de dezessete. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Leonardo Lima para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 91.  O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº 1436/2017/6PJ/ARG/MPE/TO – Ministério Público – 
Assunto: Notificação de Arquivamento do Noticia de Fato nº041/2016. Oficio 
nº1457/2017/6PJ/ARG/MPE/TO – Ministério Público – Assunto: Notificação de 
Arquivamento do Inquérito Civil Público nº028/2017. Oficio NUAMAC/Arn nº161/2017 
– Defensoria Publica do  Estado do Tocantins. Convite da Prefeitura para a 
Solenidade de Premiação dos melhores contribuintes do Município para o dia 
26/09/2017. Oficio Circular GVT nº049/2017 do gabinete do vereador Terciliano 
Gomes – Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 22 e 23 de 
Setembro de 2017. Comunicados do Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Presidência: NºCM129906/2017, 
NºCM129887/2017, NºCM129888/2017 – Todos informando liberação de recursos 
financeiros. Ordem Do Dia: Projeto para as Comissões: Prestação de Contas 
Consolidadas de 2009 – Gestor Félix Valuar de Sousa Barros. Será encaminhado ás 
comissões competentes. Projeto de Lei Complementar Nº008/017 do Executivo 
Municipal – Reduz valores da Tabela I – Trânsito Transporte, inserida no Artigo 1º da 
Lei Complementar 030/014, ora atualizada pelo Decreto 477/016 e dá outras 
providências. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O Sr. 
Presidente informa que está sendo reduzido a taxa da vistoria. O vereador Israel 
Gomes destaca que quando a Câmara Municipal vota uma matéria de redução de 
valores ninguém aparece, mas quando é o contrário a casa fica lotada. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nªº032/107 do vereador Israel 
Gomes – Declara de Utilidade Pública a Associação de Desenvolvimento Centro 
Social Araguaína Sul. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador José Ferreira (Ferrerinha) pede que seja feito a leitura do 
parecer das Comissões. É feito a leitura do referido Parecer . O vereador Israel 
Gomes autor do Projeto pede a retirada de pauta da referida matéria. O Sr. 
Presidente retira de pauta o Projeto de Lei Nº032/017 a pedido do autor. Em seguida 
o Sr. Presidente suspende a sessão para uma reunião na sala da Presidência com o 
Ex Deputado Junior Coimbra, hoje Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de 
Palmas. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Edimar Leandro 
registra a presença do Sr. Paulo Lima   Chefe 
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de Gabinete da Senadora Kátia Abreu. Requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues: Nº1418/017, Nº1436/017 e Nº1437/017. Em discussão. O autor das 
proposituras pede o apoio dos nobres vereadores e destaca em especial a 
propositura de Nº1418 que trata de uma sessão para discutirem sobre o fechamento 
da Escola Paroquial Sagrado Coração de Jesus e que já tem uma comissão formada 
que estão mobilizando a sociedade quanto a essa questão. O vereador  José  
Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo diz que essa questão do fechamento é uma decisão que 
veio da Província da Igreja Católica e não por causa do convênio com o Estado, pois 
este está sendo cumprido corretamente. Ressalta que a Escola Paroquial já tem 
mais de sessenta anos na nossa cidade e manifesta seu voto favorável para 
realização da sessão para discutirem essa questão. Em seguida o vereador Marcus 
Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador Geraldo Silva diz  
que foi informado que essa questão se deve ao local de funcionamento da escola e 
que estão vendo a possibilidade de outro local. O Sr. Presidente faz a leitura do 
documento que foi oficializado da Província Nossa Senhora de Fátima quanto a essa 
questão do fechamento da Escola Paroquial Sagrado Coração de Jesus. O vereador 
Geraldo Silva diz que quer somar forças com o vereador Alcivan Rodrigues e 
manifesta seu voto favorável. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que sabe da 
importância dessa escola, pois estudou na mesma e que no seu ponto de vista essa 
escola não deve ser fechada e sim construírem um novo prédio para o 
funcionamento da escola. O vereador Israel Gomes cumprimenta o Sr. Jarbas Abbud 
e que o mesmo é seu amigo e manifesta seu voto favorável. O vereador Leonardo 
Lima e o vereador Wagner Enoque manifestam seus votos favoráveis. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente informa que conforme foi acordado 
com todos os vereadores irão votar as matérias que ficou desta pauta, porque terão 
que cumprir uma agenda de visitas há varias obras no município juntamente com a 
Senadora Kátia Abreu. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente informa a todos 
que a sessão de amanha será as 08h00min. Para constar lavrou-se esta ata que 
depois de lida e aprovada será devidamente assinada. 


