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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezessete 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, 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 
Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 
111. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. O vereador Divino Bethânia Júnior registra a presença 
do seu irmão Gideon Moraes.  O vereador José Ferreira (Ferreirinha) registra a 
presença do Sr. Caubi.  O vereador Terciliano Gomes faz um Requerimento Verbal 
ao Presidente da Comissão de Justiça e Redação o vereador Delan, diz que está 
esperando para o mesmo marque a data que irá avisar aos representantes dos 
Bombeiros. Correspondências: Comunicados do Ministério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: NºCM184970/2017, 
NºCM184962/2017, NºCM184963/2017, NºCM184964/2017, NºCM184965/2017 e 
NºCM184966/2017. O Sr. Presidente suspende a sessão por quinze minutos. 
Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: Em atendimento ao Requerimento 
Nº1063/017 do vereador Geraldo Silva – para tratar sobre a Regularização Fundiária 
dos Setores e Bairros de Araguaína, o Sr. Presidente faz a composição da Mesa 
Diretora convidando para compô-la: o Sr. Frederico Minharro Prado – Secretário 
Municipal de Planejamento e o Dr. Danilo Leite – Superintendente de Habitação que 
neste ato representa a Sra. Fernanda – Secretária Municipal de Assistência Social , 
Trabalho e Habitação. O Sr. Presidente informa que o Sr. Nicácio chegará um pouco 
atraso pois se encontra na Feirinha resolvendo demandas e o Sr. Secretário Simão 
Moura  Fé justificou que não poderá comparecer por motivo de viagem. Em seguida 
o Sr. Presidente passa a palavra ao vereador Geraldo Silva autor do requerimento 
que cumprimenta a todos os presentes e agradece as presenças dos convidados 
que compõem a Mesa Diretora. Ressalta que “a regularização fundiária deve ser 
vista como política pública absolutamente necessária para o resgate da cidadania e 
para garantir o direito à cidade a todos os brasileiros (Imparato, 2088, p.293)”. O 
vereador Geraldo Silva destaca ainda que a regularização fundiária apresenta-se 
como um eficaz instrumento para reverter o infeliz quadro de irregularidade urbana, 
pois pesquisas recentes mostram que mais de 12 milhões de domicílios urbanos 
ocupados por população de baixa renda são irregulares e que Araguaína precisa 
avançar é a maior cidade do nosso Estado, uma cidade polo e precisa ser 
organizada e caso seja necessário que o município busque parceria com o Estado 
para regularizar os setores e bairros e que as Secretarias municipais envolvidas 
nessa questão busque planejar e encaminhe para esta Casa de Leis a previsão 
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orçamentária para os próximos quatro anos. O vereador Geraldo Silva sugere para 
que possa ser criada uma Superintendência de Regularização Fundiária para 
trabalhar com prioridade a situação da regularização fundiária da nossa cidade. O 
vereador Aldair (Gipão) destaca que esse problema da regularização fundiária no 
nosso município é uma questão muito antiga e cita que muitas pessoas não sabem 
que a Vila Aliança e a Vila Couto Magalhães pertencem ao Estado de Goiás e 
questiona porque até hoje essa situação não foi regularizada. Em tempo o Sr. 
Presidente convida o Sr. Nicácio Rodrigues Mourão – Diretor de Fiscalização de 
Postura para compor a Mesa Diretora. O vereador Geraldo Silva diz que com relação 
ao que foi dito pelo vereador Aldair (Gipão) sobre a Vila Aliança e Couto Magalhães, 
diz que já conversou com os representantes da empresa Terrra Palmas e lhe 
informaram que já estão regularizando os lotes para que sejam repassados os títulos 
aos moradores e pergunta oficialmente quantos setores são regularizados em 
Araguaína. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) diz que há alguns assuntos que 
não podem ficar incutidos, presos ao com o Regimento Interno devido à importância 
e a urgência dos mesmos e que a regularização fundiária é um deles. Ressalta que 
tem uma Lei de sua autoria que foi aprovada por essa Casa de Leis, que isenta de 
impostos os Templos Religiosos e que um Padre lhe telefonou comunicando que 
não estão cumprindo essa Lei e já solicita do Sr. Nicácio que atente para essa 
questão. Com a palavra o vereador professor Delan que ressalta que se não for para 
cumprir o Regimento Interno como foi prometido por todos os vereadores no ato da 
posse, seria melhor que não o tivessem. O Sr. Frederico diz que são 171 setores 
regularizados na nossa cidade e que estão buscando estreitar os laços com a 
empresa Terra Palmas para que consigam resolver o mais rápido possível às 
demandas que existem. Destaca que estão estudando e que a discussão ainda é 
embrionária com relação à ocupação irregular de área publica, quanto às ocupações 
irregulares de áreas particulares é uma situação complexa e que não é algo fácil de 
acabar é preciso que os proprietários atentem para o problema no inicio, pois nesses 
casos o Município entra como intermediador da situação, pois não pode atuar em 
áreas particulares. Em aparte o vereador Gilmar Oliveira pergunta se o município já 
tentou fazer um mutirão para resolver esse problema da regularização fundiária. O 
Sr. Frederico diz que o maior problema é que as áreas com ocupações irregulares 
são áreas particulares e o município não pode atuar e sabem que com isso deixa-se 
de arrecadar, mas ressalta que este ano o Governo Federal criou novas regras que 
irão facilitar nesse trabalho da regularização fundiária. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior que cumprimenta a todos os presentes e deixa registrado o 
comprometimento do Sr. Frederico no trabalho que exerce, ressalta que esse 
problema da regularização fundiária é algo que precisa ser discutido não apenas 
numa sessão, pois é um problema que se instalou no município há muitas décadas 
atrás. Destaca com relação ao Bairro de Fátima alguns pontos que são problemas 
como o campo de futebol que lá existia e um loteamento de um senhor que vendeu 
e não consegue escriturar os lotes para repassar aos seus donos. Questiona se a 
secretaria de planejamento hoje conta com recursos para fazer esses estudos das 
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ações de regularizações, pois quanto mais conseguirem essas regularizações o 
município poderá arrecadar mais. Diz que gostaria de pontuar um problema antigo 
que é o muro do DERTINS, pois não estão respeitando a Lei em nada, 
principalmente com relação à acessibilidade, diz que já enviou um documento a 
Prefeitura que está completando um ano, comunicando sobre esse problema e que 
não obteve resposta, e que gostaria de faze essa cobrança ao Sr. Nicácio sabe que 
o mesmo assumiu a referida função há pouco tempo, mas espera poder receber a 
resposta. O Sr. Frederico diz que quanto ao Bairro de Fátima o primeiro caso tomou 
conhecimento do mesmo agora e que irá buscar mais informações á respeito do 
mesmo, quanto ao segundo caso que é de um particular, se coloca a disposição 
para que possam proceder com a regularização e que é um dos mais fáceis de 
resolver. O vereador Wagner Enoque pergunta quantos bairros existem em 
Araguaína. O Sr. Frederico diz que é muito complexo saber ao certo, pois dentro de 
um setor há muitos desmembramentos, diz que foi feito um levantamento pelo CCZ 
que são 89 bairros, mas esse levantamento foi o que os moradores informaram. O 
vereador Wagner Enoque fala da dificuldade de registrar imóveis devido o pouco 
numero de cartórios de registros na nossa cidade e questiona se o município não 
poderia ajudar nessa questão. O Sr. Frederico diz que o município também depende 
dos cartórios de registros de imóveis e sabe dessa dificuldade, mas que nessa 
questão é muito difícil de intervir, mas tenta sempre fazer parcerias na medida do 
possível. Com a palavra o Dr. Danilo diz ao vereador Wagner Enoque que o 
município já entregou 4734 imóveis e desses 500 famílias foram realocadas de 
áreas de riscos e que a maioria da população não consegue ver essas ações. Diz 
que infelizmente quando fazem o trabalho de cadastramento nos loteamentos e 
bairros da nossa cidade, quando termina esse cadastramento a maioria dos 
moradores não reside mais no mesmo local. O vereador professor Delan fala com 
relação a questão de regularização fundiárias em bairros de ocupações indevidas. O 
Sr. Frederico diz que o município age da melhor forma possível sendo o 
intermediador nessas questões, pois são áreas particulares. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que é preciso focar no que é possível de ser resolvido. O vereador Israel 
Gomes diz que ficou sabendo que o Estado estaria entregando os títulos definitivos 
da Vila Cearense e Vila Piauí e se podem informar quanto a essa questão. O 
vereador Silvano Faria pergunta o que a Prefeitura pode fazer com relação ao Setor 
Deus é Fiel, pois já está tendo muitas construções, para que não ocorra o que hoje 
os moradores do Setor Alto bonito estão passando. O vereador Aldair (Gipão) faz a 
leitura da Lei Nº2168/2003 – concede Isenção Tributária as Instituições Religiosas 
de sua autoria e repassa uma cópia ao Sr. Nicácio. O vereador Delan diz que a Lei 
Municipal não pode suplantar a Lei Federal, pois esta isenta de impostos e não de 
taxas e quem estiver se sentido prejudicado que entrem na justiça, antes que a Lei 
seja revogada. O vereador Aldair (Gipão) diz que as taxas são regulamentadas por 
Leis municipais e que o IPTU é por uma Lei Federal. O vereador Israel Gomes 
registra a presença do seu filho Israel Júnior. O vereador Gideon Soares questiona 
com relação a falta de estrutura dos loteamentos que são liberados, como o 
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município atua nessa questão. Com a palavra o Sr. Nicácio diz que á respeito da 
isenção tributária a cobrança é feita na Secretaria da Fazenda e que estará levando 
essa questão ao Secretário da referida pasta. O vereador professor Delan pergunta 
como é feito a verificação de águas servidas nas ruas, existem equipes que fazem 
rondas ou não. O Sr. Nicácio diz que existe uma equipe que faz esse trabalho nas 
ruas e a partir do momento que se localiza o local da água servida, se faz o auto de 
infração e posteriormente se necessário segue-se com o tramite legal. Com relação 
ao muro do Dertins já notificaram o mesmo e que estão aguardando para que o 
muro possa ser feito corretamente.  Ressalta que os problemas não param e que a 
cidade de Araguaína grita pelo desenvolvimento e pela resolução dos problemas. O 
vereador Wagner Enoque pede ao Sr. Nicácio que possa mandar uma equipe de 
fiscais na Vila Couto, pois há muitos imóveis que jogam água servida nas ruas. O 
vereador Geraldo Silva agradece a presença dos convidados e diz que espera que 
essa questão da regularização fundiária seja uma prioridade, pois com isso a nossa 
cidade será beneficiada como um todo. O Dr. Danilo informa que existe um Projeto 
de Lei que estará chegando nesta Casa de Leis, que irá beneficiar conforme os 
critérios legais mais de 600 famílias, e isso será de fundamental importância para o 
nosso município e que com as novas regras do Governo Federal facilitará muito 
esse trabalho. O Sr. Frederico diz que com relação a situação de loteamentos na 
cidade, um loteamento já foi aprovado pele municipalidade e outro, está em analise, 
ou seja, são dois em andamento, em relação aos empreendimentos que foram 
aprovados no passado estão tentando resolver da melhor forma possível as 
pendências e demandas dos mesmos. Quanto ao questionamento do vereador 
Silvano trata-se de uma área particular de está em processo de espólio e o 
município não pode atuar nessas questões particulares e no mais agradece pelo 
convite e que podem contar com a sua ajuda no que for possível. O Dr. Danilo 
agradece e se coloca a disposição para ajudar no que for possível. O Sr. Presidente 
agradece a presença dos convidados e ressalta que esta Casa de Leis está sempre 
aberta para receber a todos. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1655/017, Nº1656/017, Nº1657/017, 
Nº1674/017 e Nº1675/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1612/017, Nº1613/017, 
Nº1618/017 e Nº1662/017. Em discussão. O autor destaca que a propositura de 
Nº1612 que solicita uma sessão para debatermos sobre os setores Ana Maria e 
Morada do Sol para que possam saber sobre o contrato do PAC – II Pró Transporte, 
e saber o porquê não foram asfaltados e para onde foram os recursos. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  O vereador Alcivan registra a presença do Sargento 
Wagner. Requerimento Nº1684/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo: Nº1589/017 e Nº1644/017. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimento Nº1690/017 do vereador Leonardo Lima. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1564/017 do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº1680/017 e Nº1681/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira: Nº1626/017 e Nº1649/017. Em discussão. O autor destaca 
que foi procurado por mototaxistas onde solicitaram para ele que o Executivo 
pudesse construir estruturas adequadas nos pontos de mototaxi. Quanto à segunda 
propositura apresenta com o intuito de que o Executivo Municipal possa encaminhar 
para esta Casa de Leis projeto que dê estímulos aos débitos de impostos. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta que a Lei do IPTU garante descontos se pagar 
em dia e que é importante que se saiba que os REFIS não são mais beneficio para 
quem paga atrasado e manifesta seu voto favorável as proposituras apresentadas. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1671/017 do vereador 
Gideon Soares. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº1668/017 e Nº1669/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. O Sr. Presidente prorroga a 
sessão por mais meia hora. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
Nº1692/017 do vereador Alcivan Rodrigues. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Indicações do vereador Aldair da Costa (Gipão): Nº085/017, 
Nº086/017, Nº087/017, Nº088/017 e Nº089/017. As indicações serão encaminhadas 
a quem de direito. Tribuna: O vereador Alcivan Rodrigues solicita a suspensão da 
sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  O vereador Alcivan pede a 
prorrogação da sessão por mais vinte minutos. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Aldair (Gipão) ressalta que é preciso atentar para a 
questão do aumento excessivo dos impostos e destaca que o petróleo terá um novo 
aumento e que isso é um absurdo, pois quando se tem o aumento do petróleo tudo 
sofre aumento, e o Tocantins tem 35,23% de imposto na energia e quem tem o 
poder de resolver é o Governo do Estado, Deputados Estaduais e Federais e não 
resolvem. Considerações Finais: O vereador Wagner Enoque diz que gostaria de 
pedir ao Sr. Secretario Municipal de Educação e Cultura para que possa rever as 
atrações que irão participar das comemorações do aniversário de Araguaína, pois 
não terá nenhuma atração evangélica e nem católica e que isso precisa ser revisto.  
Indicações de autoria de todos os vereadores: Nº098/017, Nº098/017 e Nº099/017.  
As indicações serão encaminhadas a quem de direito. O vereador Terciliano Gomes 
diz que gostaria de fazer coro com as palavras do vereador Wagner Enoque para 
que os artistas Cristãos da nossa cidade possam ser valorizados. O vereador 
Geraldo Silva manifesta seu apoio aos vereadores Wagner Enoque e Terciliano 
Gomes quanto às comemorações do aniversário de Araguaína e destaca que os 
eventos poderiam ser distribuídos em vários pontos do nosso Município e não 
apenas concentrar num único ponto. O vereador Aldair (Gipão) diz que sugeriu ao 
Sr. Prefeito que possa incluir nas comemorações do aniversário de Araguaína o 
evento da Marcha pra Jesus. 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.    
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