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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e sete 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 
professor Delan para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 1º - 
Versículos 1 e 2 . O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Circular 
Nº002/2017/PRES/ATR – Agência Tocantinense de Regulação Controle e 
Fiscalização de Serviços Pública – Assunto: Convite para o I Fórum Regional de 
Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário que será realizado nas cidades de Gurupi, Palmas e 
Araguaína, nos dias 04, 06 e 08/12/2017. Oficio nº645/2017/SEMASTH – Assunto: 
Resposta ao Requerimento nº1348 do vereador Geraldo Silva. Comunicados do 
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Presidência: NºCM211765\2017, NºCM211764\2017, NºCM211728\2017, 
NºCM211729 e NºCM211730\2017 – Todos informando liberação de recursos 
financeiros. Ofícios da Caixa Econômica Federal: Nº3496\2017 e Nº3496\2017 – 
informando alteração contratual. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº 055/17 – Dispõe sobre retificação do art. 1° da Lei 
Municipal n° 3060/2017, a qual dispõe sobre o reparcelamento de débitos do 
Município de Araguaína com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 
Autor: Executivo Municipal.  É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do 
vereador Carlos da Silva.  Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara 
Municipal referente ao mês de Agosto de 2017.  Em discussão. O vereador professor 
Delan diz que gostaria de reforçar os apontamentos feitos no parecer das 
comissões. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 052/17 – 
Institui o Concurso Anual de Ornamentação Natalina, e dá outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador: Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº 1952/017, Nº 1953/017 e Nº 1954/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1812/017 do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimento Nº1934/017 do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº 1925/017 
e Nº 1987/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
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Requerimento Nº1971/017 do vereador Edimar Leandro da Conceição. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº 1846/017, Nº 1915/017, Nº 1916/017, 
Nº 1917/17 e Nº 1918/017. Em discussão. O autor destaca que as proposituras que 
vem apresentando é o resultado do trabalho que vem realizando nos bairros da 
nossa cidade referente ao mandato popular. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Geraldo Silva registra a presença do Pastor Galvão. 
Requerimento Nº1877/017 do Vereador Gideon da Silva Soares. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira da 
Costa (Gilmar da Auto Escola): Nº 1900/017 e Nº 1985/017. Em discussão. O autor 
destaca que ficou sabendo que está tendo falta de lâmpadas para se fazer as 
reposições, mesmo assim solicita reposição de lâmpadas na rua Canta Galo. Em 
aparte o vereador Alcivan diz que é um absurdo faltar lâmpadas para efetuar a 
reposição, pois gostaria de saber se onde não tem lâmpada o município está  
cobrando a taxa de iluminação pública. Em aparte o vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que com certeza não pode ser aceito que se falte lâmpadas para serem trocadas 
e que é preciso que essas trocas de lâmpadas sejam feitas por lâmpadas de LED, 
que são mais econômicas e com maior luminosidade. Ressalta que quando votaram 
a terceirização do serviço de iluminação pública era para que o serviço fosse bem 
feito e que os vereadores da época foram muito criticados por essa votação e que 
não está vendo nada de diferente e que gostaria de saber a que posição se encontra 
essa Lei da terceirização. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que votou 
contrário no projeto de terceirização da iluminação pública, e que dizer que não se 
arrecada muito com a iluminação pública é mentira. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº1927/017, Nº 1928/017 e Nº 1944/017. Em discussão. O autor destaca 
que é muito importante que todos saibam que não é por falta de cobrança que não 
repõem as lâmpadas, pois a pauta está cheia de solicitações pedindo reposições de 
lâmpadas. O Sr. Presidente registra a presença do cantor Odilon Santos. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1568/017 do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº 1901/017 e 
Nº1902/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº 1906/017, 
Nº1907/017 e Nº 1908/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº1930/017 e Nº 1931/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº 1784/017, 
Nº 1980/017, Nº 1892/017, Nº 1782/017 e Nº1783/017. Em discussão. O vereador 
Terciliano Gomes diz que gostaria de destacar à propositura de Nº1784 que trata da 
vinda do Sr. Secretario de Planejamento para discutirem sobre as taxas municipais e 
será um debate muito salutar, devido a importância do assunto e ressalta também a 
propositura de Nº1980 que trata da seleção de estagiários da Prefeitura. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1945/017 do vereador 
Wagner Enoque de Souza. Em discussão. O autor pede o voto favorável dos nobres 
vereadores, pois será uma sessão de suma importância. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Indicações do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº119/017, Nº 120/017 e Nº121/017. Indicação Nº122/017 do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº122/017. Indicação Nº118/017 do vereador 
Leonardo Lima Silva. As Indicações serão encaminhadas a quem de direito. Em 
tempo, Projeto de Lei Nº068/017 da Mesa Diretora – Altera a Lei 2785 – Dispõe 
sobre o subsidio dos Agentes Políticos do Município de Araguaína. O referido projeto 
será encaminhado às comissões competente. Tribuna: O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) destaca a indicação de sua autoria que apresenta na pauta desta 
sessão, que solicita ao Sr. Governador do Estado a redução da alíquota do ICMS 
referente aos combustíveis da aviação do Estado, ressalta que está pedindo a 
redução de 14% para 8%, para que consigam atrair empresas para operarem na 
nossa cidade, PIS hoje Araguaína conta apenas com um empresa operando com 
pouquíssimos voos. O vereador Terciliano Gomes manifesta seu apoio ao vereador 
José Ferreira devido a importância dessa questão. O vereador Geraldo Silva diz que 
a nossa cidade perde muito pela falta de voos, pois as pessoas precisam ir para 
Palmas ou para Imperatriz e com isso acabam investindo nas cidades através de 
hospedagem e alimentação. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que o 
aeroporto de Araguaína tem capacidade de receber aeronaves grandes. O vereador 
Terciliano Gomes ressalta que o aeroporto de Araguaína não tem equipamentos 
próprios para receber as aeronaves de grande porte e também para operar com 
voos noturnos e que isso precisa ser visto com urgência. Considerações Pessoais: O 
vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria de deixar registrado que quando se 
inaugura uma obra que foi feita através da solicitação de um vereador, ninguém 
divulga e que isso precisa ser visto, por isso informa a todos que a Escola de Música 
que será inaugurada amanhã foi uma solicitação feita por ele vereador Aldair 
(Gipão), assim como a reforma da Casa de Apoio Ana Carolina, que também foi uma 
solicitação feita por uma Indicação de sua autoria encaminhada ao Deputado Elenil 
pedindo emenda parlamentar para essa reforma. O vereador Edimar Leandro 
parabeniza o vereador Aldair (Gipão) pela indicação que fez ao Deputado Elenil. 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos e 
declara encerada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada.    
 


