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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte dias do mês de Novembro 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 
Gilmar Oliveira para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Mateus – 
Capitulo – 05, Versículo – 45. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente registra a 
presença da 1ª Turma do Ensino Médio – Turma 1301 – Colégio da policia Militar, 
acompanhados da Coordenadora Rogeane Correia e da Professora Maria Deusa. 
Ressalta que os alunos do Colégio Militar vieram para conversar com os vereadores 
sobre um debate que começaram a desenvolver na escola de tema “Caminhos para 
Combater a Corrupção no Brasil” e que irá nomear uma comissão de vereadores 
para se reunir com os alunos. O vereador Edimar Leandro registra a presença da 
Professora Naiara e solicita que a mesma seja convidada para a Tribuna de Honra. 
O Sr. Presidente atende a referida solicitação. Correspondências: Oficio/001/2017 – 
Sr. Sebastião de Alencar Bastos. Assunto: Solicitação do Plenário da Câmara 
Municipal para o dia 09 de Dezembro/2017 no horário das 14h00min as 18h00min. 
Em votação a referida solicitação. Aprovado por unanimidade. Oficio Nº006/2017 
PT/ARN – Partido dos Trabalhadores de Araguaína. Assunto: Solicitação do 
Auditório da Câmara, equipamentos de som e cozinha para o dia 02 de 
Dezembro/2017 do horário das 14h00min as 22h00min.  Em votação a referida 
solicitação. Aprovado por Unanimidade. Comunicados do Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: 
NºCM235590/2017, NºCM235591/2017 e NºCM235589/2017. Oficio Nº311/2017 – 
PDSR – Deputada Federal Dorinha Seabra Rezende. Assunto: Resposta a 
Indicação nº057/017. Oficio Nº285/2017 GCH – Deputado Federal César Halum. 
Assunto: Resposta ao Oficio Nº891/017 de 17/10/2017. Oficio GAB/SMS 
Nº1705/2017 – Secretário Municipal de Saúde Sr. Jean Luis Coutinho Santos. 
Assunto: Resposta ao Oficio do Vereador Geraldo Silva (Requerimento Nº1366). 
Oficio GAB/SMS Nº1703/2017 – Secretário Municipal de Saúde Sr. Jean Luis 
Coutinho Santos. Assunto: Resposta ao Oficio dos Vereadores (Requerimento 
Nº1246). Ordem Do Dia: O Sr. Presidente informa que a Comissão  que irá se reunir 
na sala da Presidência com os alunos do Colégio Militar será composta   pelos 
seguintes vereadores: Aldair ( Gipão), Terciliano, Gideon e Divino Bethânia Júnior.  
E que os mesmos já podem se dirigir a Sala da Presidência onde os Alunos do 
Colégio Militar já se encontram para se reunirem com os vereadores. Tribuna Livre –  
Leitura do Artigo 196 do Regimento Interno. Inscrito: Sr. Wilton Ferreira Sousa – 
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Presidente da Associação do Residencial Itaipu. Assunto: Falar sobre as melhorias 
para o setor Residencial Itaipu.  O vereador Geraldo Silva faz um requerimento 
verbal para que possa ser aberto o uso da palavra também pelo Pastor Marqueslei 
Oliveira. O Sr. Presidente coloca essa solicitação em apreciação do Plenário. Sendo 
aprovado por unanimidade. Com a palavra o Sr. Wilton Ferreira que cumprimenta a 
todos os presentes e destaca que vieram fazer uso desse espaço, para solicitar 
apoio desta Casa de Leis para o Setor Itaipu, pois é um setor que se encontra 
abandonado pelo poder público, ressalta que há moradores do referido setor que 
estão vendendo seus estabelecimentos por não terem como continuar, pois não há 
como transitar nas ruas do setor Itaipu, sendo que há moradores com dificuldades 
para adentrarem nas suas residências, pois no período da seca é tanta poeira que 
não dão conta e no período chuvoso é muita lama. Por isso estão aqui hoje, pois 
não aguentam mais essa situação e destaca que além de toda essa situação o setor 
não possui uma quadra de esporte, pois a quadra que tem lá está interditada com 
risco para a comunidade e que também não possuem uma creche própria o local de 
funcionamento da mesma é alugado. Diz que gostaria de pedir o apoio de todos os 
vereadores para que olhem e ajudem a comunidade do Setor Itaipu. Com a palavra 
o Pastor Sr. Marqueslei ressalta que são dezessete anos que já se passaram e até 
hoje o setor Itaipu padecem com os mesmos problemas, sendo que aumentaram 
devido à comunidade do setor ter crescido. Destaca que gostaria de pedir aos 
vereadores que não venham com discursos políticos, pois estão cansados desses 
discursos e de tantas promessas que já foram feitas e que como foi dito pelo Pastor 
Wilton já tem moradores que estão deixando o setor Itaipu devido à condição que o 
mesmo se encontra. O Pastor Marqueslei diz que vieram cobrar dessa Casa de Leis 
o que é obrigação da mesma, ou seja, que fiscalizem o que está acontecendo na 
nossa cidade e que possam cobrar do Executivo Municipal o que é de direito da 
comunidade do setor Itaipu.  Com a palavra o vereador Geraldo Silva faz a leitura da 
solicitação de Nº034/016 de sua autoria que solicitou a recuperação da quadra de 
esporte e a solicitação de Nº865/016 para construção de uma creche, ambas para o 
setor Itaipu, e que essa Casa de Leis nunca deixou de cobrar melhorias para todos 
os setores da nossa cidade e que referente à creche o Sr. Secretário Municipal da 
Educação quando esteve nesta Casa de Leis afirmou que a creche desse setor será 
construída para o próximo ano. Com a palavra o vereador professor Delan destaca 
que esta Casa de Leis não tem o poder de executar as obras e sim de solicitar e de 
fiscalizar e que fazem sim com muita responsabilidade, quanto a não estarem 
cumprindo com o que foi dito ou prometido com relação á recursos para o setor, isso 
pode ser resolvido com denúncia no Judiciário. O vereador Edimar Leandro ressalta 
que essa Casa de Leis tem sim cumprido com seu papel de fiscalizar e que não 
pode concordar com o que foi dito pelo Sr. Marqueslei com relação a essa questão. 
O vereador Israel Gomes diz que entende o quanto o Presidente de um bairro é 
cobrado pela sua comunidade, mas que esse problema da pavimentação asfaltica 
do setor Itaipu não é de hoje são de administrações anteriores que só ficaram 
empurrando esse problema pra frente, mas que podem ter certeza que estarão 
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cobrando e fiscalizando para que esse setor possa ser atendido pelo poder público. 
O vereador Alcivan assume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo que cumprimenta os senhores Wilton e Marqueslei que 
fizeram uso da palavra. Ressalta que não pode ser esquecido que quando o Sr. 
Prefeito assumiu a nossa cidade, ela estava totalmente destruída, sem 
pavimentação asfaltica com várias erosões em setores e que muitos problemas 
foram resolvidos. Diz que entende a insatisfação dos moradores do setor Itaipu e 
que o Sr. Prefeito Ronaldo assumiu que irá terminar o asfalto que ficou faltando 
neste setor e que isso será cumprido, mas que é preciso que todos possam saber 
que isso precisa de um planejamento, mas que será feito sim pois está na 
programação do município e que coloca-se a disposição para ajudar no que for 
possível quanto a essa questão. O vereador Geraldo Silva parabeniza os Pastores 
que fizeram uso da palavra e manifesta seu apoio no que for preciso. O vereador 
Marcus Marcelo reassume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque ressalta que com certeza os Presidentes de bairros são 
muito cobrados, pois são eles que estão à frente dos seus setores e parabeniza os 
Pastores que fizeram uso da palavra e que acredita que as melhorias para o setor 
Itaipu irão ser atendidas. O Sr. Presidente parabeniza o Sr. Wilton e o Sr. Marqueslei 
que usaram a Tribuna Livre. Com a palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
diz que essa Casa de Leis sempre se fez presente e nunca se furtou de atender a 
todos que a procuram e não será diferente com o setor Itaipu. O Sr. Presidente 
suspende a sessão.   Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº045/017 do vereador 
Alcivan Rodrigues. Projeto de Lei Nº047/017 do vereador Alcivan Rodrigues. Projeto 
de Lei Nº050/017 do vereador Gilmar Oliveira. Demonstrativo do movimento 
financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de Setembro de 2017. Os referidos 
projetos e Demonstrativo serão encaminhados as Comissões competentes. Projeto 
de Lei Nº051/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre desafetação de área 
pública e autoriza o Poder Executivo a proceder a doação de área de propriedade do 
Município de Araguaína ao Governo do Estado do Tocantins e dá outras 
providências. È feita à leitura na integra do referido projeto. Em 1ª discussão. O 
vereador Aldair (Gipão) pede que seja lido o Parecer das Comissões. È feito a leitura 
do referido Parecer que é favorável ao projeto. Com a palavra o vereador Aldair 
destaca que esse projeto vem para regulamentar à situação da doação do HDT, pois 
este foi construído sobre um terreno que é do município e caso esse projeto não 
seja aprovado não será possível efetivar essa doação, só que gostaria de ressaltar 
que o HDT foi construído há muitas décadas atrás, ou seja, esse problema já era pra 
ter sido resolvido e vale ressaltar que mais uma vez a Câmara está dando a sua 
contribuição para o que é importante para a nossa população e se a Câmara não 
aprovar esse projeto terão que vender o terreno para o Estado ou derrubar o HDT, e 
alguém terá coragem de propor essa situação, claro que não, por isso pede o apoio 
de todos os vereadores para a aprovação desse projeto.  Com a palavra o vereador 
professor Delan destaca que toda a Comissão trabalha com responsabilidade e pelo 
andamento da matéria a mesma será aprovada e não terá prejuízo para a 
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sociedade. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) ressalta que muitas pessoas 
pensam que o papel do vereador é o atendimento pessoal, só que esquecem que o 
papel do vereador é fiscalizar para que os postos de saúde, creches e 
pavimentações asfalticas estejam a contendo da população.  Em 1ª votação o 
Projeto de Lei Nº051/017. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente registra a 
presença do Sr. Zé do Ouro. Requerimentos do vereador Aldair da Costa: 
Nº1797/017, Nº1798/017, Nº1799/017, Nº1800/017 e Nº1801/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Bethânia Junior: Nº1688/017 e Nº1689/017. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha (Professor Delan): 
Nº1835/017 e Nº1836/017. Em discussão. O autor destaca a propositura de Nº1835 
e pede o apoio dos nobres vereadores. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Silva: Nº1698/017, Nº1699/017, Nº1700/017, 
Nº1763/017 e Nº1764/017. Em discussão. O vereador Geraldo ressalta que o 
Povoado Grato precisa que o Sr. Prefeito cumpra o que prometeu e leve as 
melhorias a esse povoado que tanto necessita.  Requerimentos do vereador Gideon 
Soares: Nº1736/017, Nº1738/017 e Nº1774/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira: 
Nº1867/017 e Nº1868/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes: Nº 1770/017, Nº1771/017, Nº1772/017, 
Nº1773/017 e Nº1847/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº1854/017 do vereador José ferreira (Ferreirinha). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima: Nº1831/017, Nº1856/017, Nº1870/017 e Nº1871/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: 
Nº1822/017 e Nº1825/017. Em discussão. Aprovados por unanimidade. 
Requerimento Nº1824/017 da vereadora Maria José (Zezé Cardoso). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Terciliano Gomes solicita da 
presidência da Mesa Diretora que os requerimentos de sua autoria que estão na 
pauta de hoje possam ser apreciados na próxima sessão. O Sr. Presidente diz que 
não vê problema e solicita da Secretaria da Casa que coloque as referidas 
proposituras na pauta da próxima sessão. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque: Nº1857/017, Nº1858/017, Nº1884/017 e Nº1885/017. Em discussão. Em 
votação.  Moções de Aplauso do vereador Alcivan Rodrigues: Nº183/017 – Ao Sr. 
Coronel Edvan de Jesus , pela posse do Comando Geral da Policia Militar do Estado 
do Tocantins. Nº184/017 – Ao Sr. Coronel Glauber de Oliveira Santos, pelos bons 
serviços prestados a frente do Comando Geral da Policia Militar do Estado do 
Tocantins e pela posse da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº182/017 
do vereador Divino Bethânia Júnior – Ao Sr. Walter Ata Rodrigues Bitencourt, pela 
passagem do seu aniversário de 90 anos. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº187/017 do vereador Geraldo Silva – a Todos os 
Radialistas de Araguaína pela passagem, de seu dia comemorado em 07/11 – 
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homenagem ao nascimento do músico radialista Ary Barroso. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº190/017 do vereador 
Gideon Soares – Ao Sr. Secretario Municipal Fábio Astolfi, da Agência ASTT e toda 
a sua Equipe pela organização do trânsito na inauguração da Via Lago. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Divino Bethânia 
Júnior assume a Presidência da Mesa Diretora e prorroga a sessão por mais uma 
hora. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por unanimidade. Moções de 
Aplauso do vereador Marcus Marcelo: Nº181/017 – a Sra. Dorcelina de Melo Neta, 
por realizar o Projeto Balão Mágico em Araguaína. Nºª185/017 – Ao Sr. Edson 
Carvalho Alencar (Edson Galo) por ter sido reeleito Presidente da Associação 
Atlética Banco do Brasil – AABB. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo 
destaca que a Sra. Dorcelina realiza esse Projeto Balão Mágico que está na 7ª 
edição e que não poderia deixar de parabenizá-la pelo seu trabalho e empenho na 
realização desse projeto. Apresenta também uma moção parabenizando o Sr. Edson 
Galo que foi reeleito e que está realizando um grande trabalho frente à AABB. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo reassume a 
presidência da Mesa Diretora. Moção de Pesar Nº189/017 do vereador Silvano Faria 
– Pelo falecimento do Sr. Tarcisio Pereira (Tarcisio do Povo). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Pesar Nº191/017 do vereador 
Divino Bethânia – pelo falecimento do Sr. Alequisandro Maciel da Silva. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº114/017 do 
vereador Geraldo Silva. Indicação Nº115/017 do vereador Gilmar Oliveira. Indicação 
Nº113/017 do vereador José Ferreira (Ferreirinha). As indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. 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.   
 


