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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e três 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 
Professor Delan para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Romanos 
Capítulo – 12, Versículo – 02. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
OFICIOGAB/SUBADM/PLANEJAMENTO Nº1597/2017 – Assunto: Audiência Pública 
sobre o Plano Plurianual (PPA 2018 – 2021). Oficio ASTT Nº269/2017 – Assunto: 
Informar que o Sr. Fábio Fiorotto Astolfi – Presidente da ASTT e o Servidor o Sr. 
Rômulo Pereira da Silva, estarão presentes na Sessão Ordinária do dia 06 de 
Novembro de 2017 e informa também os nomes e endereços das empresas citadas 
nos ofícios nº865 e 866/2017. Oficio Nº020/2017 – UVT. Oficio nº12/2017 – 
Associação de Moradores do Residencial Itaipu de Araguaína – TO (AMRI) – 
Assunto: Uso da Tribuna Livre. Oficio nº3305/2017/GiGOVPM /SR TOCATINS –  
Assunto: Alteração Contratual. Oficio nº0117/20127/GIGOV PM /SR TOCANTINS – 
Assunto: Informa liberação de parcela – Ref. Pró Transporte nº0399. 475-64 – 
Prefeitura de Araguaína. Comunicado do Ministério da Educação – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – Presidência. NºCM184969/2017 – Assunto: 
Informa liberação de recursos financeiros.  O vereador Terciliano Gomes destaca 
que com relação ao oficio Nº020 /017 da UVT, ressalta que a UVET não vai tomar 
posição política partidária, mas ele vereador Terciliano Gomes sim e que irá 
respeitar a todos os vereadores, pede a suspensão da sessão para uma reunião 
com todos os vereadores. O vereador Geraldo Silva fala com relação às Audiências 
Públicas para debaterem sobre o PPA, e que pela data dessas Audiências que 
serão no final do mês de Outubro, mais uma vez terão que votar as matérias PPA, 
LOA e LDO no final do mês de Dezembro. Quanto a UVT é preciso que todos os 
vereadores se unam para que consigam sempre o que for melhor para todos. O Sr. 
Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: Projeto de Lei 
Complementar Nªº009/2017 do Executivo Municipal – Altera os artigos 1º e 5º da Lei 
Complementar nº046 de 16 de Janeiro de 2017 e dá outras providências – Criação 
da ASTT. È feita à leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O 
vereador professor Delan destaca que é a segunda vez que esse projeto de Lei vem 
para esta Casa de Leis e que ao ser reprotocolizado a Comissão verificou que o 
projeto está dentro dos preceitos legais e por isso o parecer é favorável. O vereador 
Edimar Leandro pede que seja lido o parecer das comissões. È feito a leitura do 
referido parecer. O vereador Edimar diz que após a leitura do parecer entendeu 
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melhor o projeto e manifesta seu voto favorável. O vereador Geraldo Silva manifesta 
seu voto favorável na referida matéria. O vereador Alcivan registra a presença do Sr. 
José Amaro e manifesta seu voto favorável. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei nº046/2017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre 
desafetação e retificação de área pública e autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder à dação em pagamento que especifica e dá outras providências. É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. O vereador Geraldo Silva pede a suspensão da 
sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Em 1ª discussão. O vereador 
Geraldo Silva destaca que esse projeto beneficia apenas três famílias, mas que o 
Procurador do Município explicou que as demais famílias também serão realocadas 
para outras áreas. O vereador professor Delan destaca que a Via Lago será 
totalmente construída assim que o Senado autorizar o empréstimo que essa Casa 
de Leis aprovou o projeto e encaminhou para que possa ser liberado. Em 1ª votação 
o Projeto de Lei Nº046. Aprovado por Unanimidade.  O vereador Divino Bethânia 
Júnior assume a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de Lei Nº026/017 do 
vereador Marcus Marcelo – Institui o Programa Municipal “Adote uma Escola” no 
Município de Araguaína e dá outras providências. È feito à leitura do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O vereador Marcus Marcelo destaca que é um projeto de suma 
importância, pois não irá gerar custo algum para o município e com isso 
conseguiram que empresários possam dar contribuição e apoio para as escolas e 
cita como exemplo a Escola Clinica Mundo Autista que teve total apoio e incentivo 
de empresários e hoje funciona muito bem. O vereador Geraldo Silva manifesta seu 
apoio e seu voto favorável e parabeniza o autor pela matéria. O vereador professor 
Delan diz que acredita que se houver incentivos fiscais os empresários terão maior 
interesse nesse projeto.  Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº026. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo reassume a presidência da Mesa 
Diretora. Requerimento Nº1595/017 do vereador Aldair da Costa. Em discussão. O 
autor destaca que apresenta essa propositura com o intuito de que possam louvar e 
agradecer a Deus num momento de festividade do nosso município e que a Marcha 
pra Jesus não tem denominação religiosa é para toda a nossa população e com isso 
pede o apoio dos nobres vereadores. Em aparte o vereador Gerado Silva manifesta 
seu apoio ao requerimento e parabeniza o autor pela iniciativa do mesmo. Em aparte 
o vereador Terciliano Gomes ressalta que é uma propositura de suma importância e 
manifesta seu voto favorável. O vereador Alcivan Rodrigues destaca que é uma 
propositura que não visa religião e sim para que todos que são cristãos possam 
louvar a Deus e manifesta seu voto favorável. Em aparte o vereador Edimar Leandro 
manifesta seu voto favorável. O vereador professor Delan diz que o que está 
faltando mesmo é o temor a Deus. O vereador Aldair diz que essa solicitação é para 
que o pedido que já havia feito ao Sr. Prefeito esteja materializado e oficializado. Em 
votação o requerimento Nº1595. Aprovado por Unanimidade. O vereador Divino 
Bethânia Júnior pede autorização para poder se retirar da sessão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1697/017 do vereador Alcivan 
Rodrigues. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
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do vereador Professor Delan: Nº1704/017 e Nº1724/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro: 
Nº1737/017 e Nº1739/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro: Nº1737/017 e Nº1739/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Silva: Nº1694/017 e Nº1696/017. Em discussão. O vereador Geraldo Silva 
destaca que o Povoado Crato é uma comunidade carente que necessita da atenção 
do Poder Público. O vereador Wagner Enoque diz que quando a Comissão que 
fiscalizou as obras municipais visitou as mesmas, verificou que muitas obras estão 
paradas por falta de água e parabeniza o vereador Geraldo Silva pelas proposituras. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon 
Soares: Nº1705/017 e Nº1727/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1725/017 do vereador Gilmar Oliveira. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes: Nº1682/017, Nº1683/017 e Nº1713/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1562/017 do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Leonardo Lima pede a retirada do requerimento Nº1711/017 de sua autoria. A 
matéria é retirada de pauta a pedido do autor. Requerimento Nº1710/017 do 
vereador Leonardo Lima. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1693/017 do vereador Marcus Marcelo. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso): Nº1701/017 e Nº1702/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Silvano Faria: Nº1706/017 e Nº1707/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes: Nº1716/017, Nº1728/017, Nº1729/017, Nº1730/017 e 
Nº1731/017. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes ressalta que apresenta a 
propositura de nº1716 para possam oficializar a reunião que já foi acordada na 
sessão que foi realizada com os moradores do Setor Alto Bonito e que será 
agendada pelo Poder Publico através do Procurador do Município. O Sr. Presidente 
diz que é uma tentativa para conseguirem sensibilizar o proprietário da referida área. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Aldair da Costa (Gipão) pede 
autorização para poder se retirar da sessão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque: Nº1676/017, 
Nº1677/017, Nº1740/017 e Nº1741/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº175/017 do vereador Geraldo Silva – À 
Associação de Moradores e Equipe Organizadora da 11ª Cavalgada do Distrito de 
Novo Horizonte realizado no dia 13 de Agosto do corrente ano. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº174/017 do vereador 
Gideon Soares – À Associação de Recuperação e Reinserção Social de Araguaína 
(Comunidade Terapêutica Vida Nova) pelo brilhante trabalho desenvolvido à 
comunidade de Araguaína e região na recuperação de dependentes químicos. Em 
discussão. O vereador Gideon Soares ressalta que essa moção parabeniza toda a 
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Associação que exerce um excelente trabalho ajudando jovens a se libertarem das 
drogas, ou seja, é um trabalho grandioso e que o vereador Wagner Enoque está á 
frente desse trabalho e o parabeniza. O vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu 
voto favorável e parabeniza o vereador Wagner pelo seu trabalho. O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu voto favorável. O vereador Wagner Enoque agradece 
pelos cumprimentos e pela moção, mas que irá leva-la para toda a equipe da 
Associação Vida Nova que trabalham juntos nessa causa. Em votação a Moção de 
Nº174. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso Congratulando pelo Dia do 
Professor – do vereador Gilmar Oliveira: Nº171/017 – Ao professor Luciano Galdino 
da Silva. Nº172/017 – á professora Francisca Mota da Silva. Nº173/017 – Ao 
professor Leonardo dos Santos Bandeira. Em discussão. O vereador Gilmar Oliveira 
ressalta que gostaria de encaminhar uma moção de aplauso a cada professor do 
nosso município, mas que está encaminhando uma moção a um professor de cada 
esfera para representar os seus cumprimentos a uma classe que merece todos os 
elogios e gratidões pelo trabalho que realizam e gostaria de parabenizar também os 
vereadores Delan, Marcus Marcelo e Zezé Cardoso que também são professores. O 
vereador Professor Delan agradece pelos cumprimentos e destaca que cada 
cidadão deveria passar por uma sala para conhecer a realidade do trabalho de um 
professor e percebe que o Presidente Marcus Marcelo exerce um grande trabalho na 
condução desta Casa de Leis por ser um professor. Em votação as moções do 
vereador Gilmar Oliveira. Aprovados por Unanimidade. O vereador Edimar Leandro 
pede a prorrogação da sessão por quinze minutos. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº175/017 do vereador Leonardo Lima – Ao Sr. 
Tarcisio Pereira, pelos seus relevantes trabalhos prestados a comunidade. Em 
discussão. O vereador Leonardo Lima diz que essa moção vem com o intuito de 
parabenizar o Sr. Tarcisio pelo trabalho que exerceu e para que sirva de incentivo e 
estimulo para o mesmo que se encontra enfermo e que a moção está aberta para os 
vereadores que queiram subscrever. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Indicações do vereador Aldair da Costa (Gipão): Nº090/017, Nº091/017, Nº092/017, 
Nº092 – A/017 e Nº093/017. Indicação Nº101/017 do vereador Edimar Leandro. 
Indicações do vereador Geraldo Silva: Nº095/017 e Nº096/017. Indicação Nº100/017 
do vereador Gilmar Oliveira. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. É 
feito a leitura de um comunicado da Prefeitura Municipal de Araguaína, informando 
que as Audiências Públicas que seriam realizadas nos dias 23 e 25 de Outubro de 
2017, forma remarcadas para os dias 27, 30 e 31 de Outubro de 2017 onde será 
discutido PPA – Plano Plurianual 2018 – 2021 (Segue anexo ao comunicado a 
Planilha com locais das realizações das Audiências Públicas). 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.  


