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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e oito 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 
Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 
Apocalipse, Capítulo – 03,  Versículo – 20. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº123/2017/EEM – TO – Diretor de Unidade Escolar o Sr. 
Sandro Sousa Oliveira – Assunto: Autorização para assistir sessão na Câmara 
Municipal. VISITA INSTITUCIONAL: Alunos da Escola Estadual Modelo – Ação do 
PPP – Plano Político Pedagógico Professor: Francisco Eudo Lima Ribeiro.  O 
vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a todos os alunos e professores da 
Escola Modelo. O Sr. Presidente registra a presença do Vice- Prefeito o Sr. 
Fraudneis Fiomare  e  da vereadora Poliana da cidade de Arapoema e os convidam 
para a Tribuna de Honra. O Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora o 
Sr. Deputado Estadual Eduardo Siqueira Campos, que faz uma Visita Institucional na 
Câmara Municipal de Araguaína. Com a palavra o Deputado Estadual Siqueira 
Campos que cumprimenta a todos os presentes e agradece pela acolhida que teve 
nesta Casa de Leis. Fala aos alunos presentes que é formado em Pedagogia e que 
isso lhe honra muito e cumprimenta os alunos da Escola Modelo. Diz que vêm de 
uma época em que tudo era resolvido na cidade de Carolina – MA, e que hoje vê 
Araguaína crescendo e muito, sendo a Capital econômica e a maior cidade do nosso 
Estado, e que este foi criado porque houve um embasamento e um convencimento 
ao longo de vinte anos. Ressalta que o nosso Estado é de uma cultura imensa e 
ricamente diversificado e que não é apenas nas imagens do Jalapão que pode ser 
mostrado isso e fala a todos os alunos que nunca deixem de ler e não desgrudem 
dos ensinamentos dos professores que possuem um papel importantíssimo na vida 
de cada um. O Sr. Senador Eduardo Siqueira Campos destaca que é preciso que 
todos tenham muito cuidado com o excesso de exposição, pois hoje com a 
tecnologia está tudo muito rápido e que todos devem atentar para isso e agradece a 
essa Casa de Leis pelo Título de Cidadão que recebeu do então vereador Paraná e  
que gostaria de retribuir a cada vereador desta Casa de Leis o seu respeito por cada 
um e que ficou honrado de ter participado da sessão na Assembleia Legislativa que 
homenageou a funcionária mais antiga desta Casa e deixa o seu carinho a todos os 
funcionários da Câmara Municipal de Araguaína e se curva diante desse Parlamento 
Municipal e que todos os vereadores consigam cumprir com seus mandatos e seus 
objetivos com a graça de Deus. O Sr. Presidente agradece ao Sr. Deputado 
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Estadual Eduardo Siqueira Campos pela presença nesta Casa de Leis e que seja 
sempre bem vindo. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Gilmar 
Oliveira cumprimenta o Sr. Fernando Brasília e o Sr. Paulo jogador do Time de 
Futebol Sparta. Ordem Do Dia: Oficio Nº002 /2017 – Diário Oficial – Sr. Prefeito 
Municipal – Assunto: Substituição do Projeto de Lei Nº054/017 pelo Projeto de Lei 
Complementar Nº010/2017, é feito a leitura em plenário do referido Projeto de Lei 
Complementar e o mesmo já foi encaminhado as comissões competentes. Projeto 
de Lei Nº055/017 – 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. Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Com ausência do 
vereador Carlos Silva nesta votação.  Projeto de Lei Nº052/2017 – Institui o 
Concurso Anual de Ornamentação Natalina e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal.  Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº1932/017 e Nº 1937/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1909/017, Nº 1910/017 e Nº 1911/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1903/017 e 
Nº1904/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimento Nº1834/017 do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº1941/017, Nº1942/017 e Nº 1943/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1933/017 e Nº1961/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1878/017 
do Vereador Gideon da Silva Soares. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº 1919/017, Nº 1920/017, Nº1921/017, Nº1922/017 e Nº 1923/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1972/017 do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Em discussão. O 
vereador Edimar Leandro diz que como está solicitando a arborizando da Via Lago, 
quando arborizarem a referida localidade diz que irá fazer igual o vereador Aldair 
(Gipão) irá ressaltar que foi feito através de uma solicitação de sua autoria. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1785/017, Nº 1861/017, Nº1862/017 e Nº 1966/017. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta a solicitação de nº1861 que é uma propositura 
que atende aos pedidos da nossa população e quando esse requerimento for 
aprovado e atendida será uma propositura de toda essa Casa de Leis e destaca 
também a propositura de nº1966 que solicita a instalação de vídeo monitoramento 
na Via Lago, pois é algo que já se faz necessário. Em aparte o vereador Israel 
Gomes manifesta seu apoio ao vereador Terciliano e destaca a importância das 
proposituras de nº1861 e nº1966. O vereador Gilmar Oliveira manifesta seu voto 
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favorável e diz que no seu ponto de vista o município deveria doar a área do antigo 
Tiro de Guerra para o Sparta Futebol Clube. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
manifesta seu voto favorável e cumprimenta o Sr. Fernando Brasília pelo trabalho 
que realiza. O vereador Leonardo Lima diz que é torcedor do Sparta e parabeniza o 
Sr. Fernando Brasília pelo seu trabalho e manifesta seu voto favorável. O vereador 
Terciliano Gomes agradece os apartes que foram feitos e pede aos alunos da escola 
Modelo que venham sempre nesta Casa de Leis. Em votação os requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1988/017 
do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). Em discussão. O autor diz 
que esteve na Secretaria Municipal de Obras, no departamento responsável pela 
troca de lâmpadas e que foi informado que não está tendo lâmpadas para efetuarem 
as trocas e que isso não pode ser aceito. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
O Sr. Presidente coloca em apreciação do plenário o uso da palavra pelo professor 
Francisco Eudo. Sendo aprovado por unanimidade. Com a palavra o professor 
Francisco que agradece por esse espaço e diz que a Câmara Municipal é o local 
político mais próximo da nossa comunidade e cumprimenta a todos os vereadores. 
O Sr. Presidente informa que o Professor Francisco e os alunos da Escola Modelo 
terão que se retirar da sessão pelo adiantar da hora e os agradecem pela presença 
e que sejam sempre bem vindos a esta Casa de Leis. O vereador professor Delan 
solicita autorização para poder se retirar da sessão após o encerramento da ordem 
do dia. O Sr. Presidente coloca em votação a referida solicitação feita pelo vereador 
professor Delan. Sendo aprovado por unanimidade. Requerimento Nº1936/017 do 
vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1813/017 do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  O 
vereador Divino Bethânia Júnior solicita permissão para poder se retirar da sessão. 
Em votação a referida solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Sendo 
aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº 1955/017, Nº 1956/017 e Nº 1957/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº192/017 do vereador 
Leonardo Lima – Pelo falecimento do Sr. João Moraes Guida. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o vereador Silvano 
Faria que parabeniza o Sr. Prefeito pela inauguração da Escola de Artes Raimundo 
Paulino. O vereador Gideon Soares diz que o vereador Silvano esqueceu de citar 
que essa Escola foi uma solicitação feita pelo vereador Aldair (Gipão). O vereador 
Silvano diz que com certeza também parabeniza o vereador Aldair (Gipão) e que 
não esqueceu foi porque o vereador Gideon se precipitou e falou antes. Com a 
palavra a vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) parabeniza o vereador 
Aldair (Gipão) pelo seu empenho, pois a Escola de Artes ficou linda e diz que 
gostaria de parabenizar também o vereador Terciliano Gomes que assumiu a Frente 
Parlamentar em defesa da família e deseja que Deus possa lhe abençoar nessa 
nova caminhada. O vereador Terciliano Gomes agradece a vereadora Maria José 
Cardoso (Zezé Cardoso) e diz que quando foi escolhido para participar dessa 
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Frente, escolheram não somente ele, mas todo este Parlamento e fala da 
necessidade desse Parlamento criar uma Frente Parlamentar em defesa da família e 
desde já convida a vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) para fazer parte 
da mesma. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) agradece o convite e 
diz que com certeza será uma honra participar dessa Frente Parlamentar. Com a 
palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) enfatiza a importância dessa Casa de 
Leis, pois foi através de uma solicitação feita pelo vereador Aldair (Gipão) que foi 
possível inaugurar a Escola de Artes da nossa cidade e diz que gostaria de ressaltar 
também que o Governo do Estado está realizando várias obras em todo o nosso 
Estado. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) ressalta que ficou muito feliz com o 
atendimento do seu requerimento com a inauguração da Escola de Artes – 
Raimundo Paulino, e que gostaria de ressaltar que como Araguaína irá receber 160 
milhões, através de um financiamento que foi aprovado por essa Casa de Leis, 
solicitou através de uma propositura, que o Sr. Prefeito incluísse o setor Parque Bom 
Viver, e que tem certeza que o referido setor também será contemplado com esses 
recursos.  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.  
 


