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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e seis 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, 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 
Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em João – 
Capítulo 14. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Comunicados do Ministério 
da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência – 
Todos informando a liberação de recursos financeiros: NºCM129913/2017, 
NºCM129956/2017, NºCM129955/2017, NºCM129954/2017, NºCM129953/2017 e 
NºCM129911/2017. O vereador Leonardo Lima pede autorização para poder se 
retirar da sessão as 15h00min, pois precisará comparecer num evento do Programa 
Libertando Vidas e diz que assim que o evento terminar retornará para a sessão. O 
vereador professor Delan também pede autorização para poder se retirar da sessão 
as 16h00min, pois tem um exame médico agendado para este horário e solicita do 
Sr. Presidente que possa inserir uma propositura de sua autoria na pauta desta 
sessão. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação do vereador Leonardo 
Lima. Sendo aprovado por Unanimidade. Em seguida coloca em votação a 
solicitação feita pelo vereador Delan. Aprovado por Unanimidade. Ordem Do Dia: 
Projeto de Lei Nº032/017 do vereador Israel Gomes – Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Desenvolvimento Centro Social Araguaína Sul. Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque: Nº1479/017, Nº1481/017 e Nº1481/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1505/017 do vereador Terciliano 
Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Terciliano Gomes pede ao Sr. Presidente que possa inserir na pauta de hoje os 
requerimentos de sua autoria das sessões passadas  pois não pode comparecer nas 
sessões. O Sr. Presidente suspende a sessão para uma reunião na sala da 
Presidência.  A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Aldair 
(Gipão) pede para votarem o requerimento de sua autoria da sessão de ontem que 
se ausentou por estar passando mal e em virtude disso terá que se ausentar desta 
sessão para fazer exames médicos. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
gostaria de fazer uma retratação com relação à Procuradoria Jurídica da Casa diz  
que ele errou e por isso pede desculpas e que em hipótese alguma a sua intenção 
era ofender os procuradores jurídicos da Casa e assim é com todos os funcionários 
da Camara e que por isso esta se desculpando. O Sr. Presidente diz que tem 
certeza que o vereador Divino Bethânia Júnior não falou com a intenção de ofender 



 
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 

ninguém. Em seguida coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Aldair 
(Gipão). Sendo aprovado pro Unanimidade. Requerimento Nº1477/017 do vereador 
Aldair da Costa (Gipão). Em discussão. O autor destaca que a sua propositura vem 
com o intuito de que possam aproveitar o prédio “Gildo da Silva Soares” que tem o 
nome do irmão do vereador Gideon Soares, para que possa funcionar o Núcleo de 
Deficientes Visuais, pois o mesmo não dispõe de um local próprio para o seu 
funcionamento. O vereador Gideon Soares diz que ficou com uma preocupação 
quanto ao Núcleo ter ou não um nome e se o nome do seu irmão permanecerá no 
prédio. O vereador Israel Gomes diz que apresentou há três meses uma propositura 
que foi aprovada para que fosse feito uma adaptação no referido prédio para servir 
de apoio para os feirantes da Feira do Entroncamento e que gostaria que isso 
ficasse registrado. O vereador Aldair (Gipão) diz ao vereador Gideon Soares que 
não haverá problema, pois há uma Lei que ampara o nome do prédio e que o 
mesmo está ocioso e servirá para que os alunos que precisam do atendimento do 
Núcleo de Deficientes Visuais possam ter um local adequado para o funcionamento 
do mesmo. Em votação o requerimento do vereador Aldair. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1408/017, 
Nº1409/017, Nº1410/017, Nº1418/017, Nº1455/017, Nº1420/017, Nº1421/017, 
Nº1422/017, Nº1433/017 e Nº1458/017. Em discussão. O Sr. Presidente informa que 
foi acordado com todos os vereadores que entrarão na ordem do dia os 
requerimentos que já foram pautados. Em votação os requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus 
Marcelo: Nº1501/017, Nº1502/017, Nº1503/017, Nº1498/017, Nº1497/017 e 
Nº1500/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé Cardoso): Nº1467/017, Nº1468/017 
e Nº1464/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento  Nº1365/017 do vereador José Ferreira ( Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1475/017 do vereador 
Israel Gomes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: Nº1441/017 e Nº1442/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon Soares: Nº1452/017 e Nº1453/017. Em discussão. O vereador Alcivan 
destaca que a Rua dos Soldados que o vereador Gideon está pedindo abertura, na 
verdade a rua já existe o que precisa ser feito é o trabalho de pavimentação 
asfaltica. O vereador Delan diz que conversou com o Secretario Simão e que o 
mesmo lhe disse que as obras para serem feitas precisam estar inclusas no 
orçamento. O vereador Geraldo Silva diz que já apresentou propositora para que o 
Executivo Municipal encaminhe a LOA para esta Casa de Leis para que possam 
analisa-la e com isso apresentarem propostas para a Lei Orçamentária. O vereador 
Alcivan diz que os vereadores estão fazendo gestão junto aos Secretários 
Municipais solicitando melhorias para a nossa população, só que infelizmente não 
dependem deles a execução das obras. Em votação os requerimentos do vereador 
Gideon Soares. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
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Silva: Nº1487/017 e Nº1488/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1427/017, 
Nº1428/017 e Nº1429/017. Em discussão. O autor destaca que as suas proposituras 
solicitam melhorias para setores que não possuem o mínimo de estruturas físicas e 
pede aos nobres vereadores que votem favoráveis e espera que o Executivo possa 
atender suas solicitações. Moções do vereador José Ferreira (Ferreirinha): 
Nº151/017 – Ao Deputado Estadual Paulo Mourão e Nº152/017 – Ao Deputado 
Estadual Valdemar Júnior. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Delan. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1529/017 do vereador Professor Delan. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador 
Terciliano Gomes ressalta que é preciso mudar a forma de se fazer política, não se 
pode continuar fazendo política denegrindo a imagem dos outros e sim fazer uma 
política limpa e com propostas e trabalho honesto. A vereadora Zezé Cardoso diz 
que gostaria de parabenizar a população de Araguaína pelo comparecimento no 
evento beneficente “Leilão em prol da construção do Hospital de Câncer” que foi 
realizado no sábado e foi um sucesso. O vereador Geraldo Silva diz que já estão 
percebendo mudanças na segurança publica e gostaria de parabenizar a Policia 
Civil na pessoa do Delegado Rerisson e que esperam ansiosos para que o Concurso 
Público da Polícia Militar aconteça o mais rápido possível e que tem certeza que 
esse concurso será realizado e trará mais segurança para a nossa população. O 
vereador Edimar Leandro pergunta ao Sr. Presidente como estão os estudos do 
PCCR dos funcionários da Casa. O Sr. Presidente diz que o vereador Edimar 
Leandro é muito ligado ao funcionário da Casa o Sr. Hilário que lhe cobra 
diuturnamente sobre esse Plano e que com muita responsabilidade responde que 
estão analisando e estudando com cuidado e cautela o Plano de Carreira dos 
funcionários da Casa, pois para o ano que vem deve haver uma redução do 
Duodécimo da Casa e isso precisa ser visto com muito cuidado. Sabe da 
importância de se ter um Plano, mas não se pode ter um Plano sem pensar nas 
futuras administrações da Câmara e diz que gostaria de parabenizar o vereador 
Edimar pela sessão de ontem que foi em atendimento ao requerimento do mesmo.  
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.  
 


