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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatro dias do mês de Dezembro 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 
Gideon Soares para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 23. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº62\2017 – Conselho 
Municipal da Pessoa Com Deficiência – CMPD – Araguaína – TO. Assunto: Convite 
para a V Caminhada das Pessoas Com Deficiência, com saída as 08h00min na 
Praça do Galo. Oficio Nº469\2017 – GCG – Comandante Geral da PMTO – CEL 
QOPM – Edvan de Jesus Silva – Assunto: Agradecimento pela Moção de Aplauso 
recebida. Convite Circular nº CISTT\001\2017 – Conselho Municipal de Saúde de 
Araguaína – Assunto: Reunião no dia 12 de Dezembro de 2107 as 08h00min, no 
Auditório do CEREST. Ofícios Caixa Econômica Federal: Nº3764\2017\GIGOVPM, 
Nº3766\2017\GIGOVPM  e Nº4004\2017\GIGOVPM\SR TOCANTINS. Comunicados 
do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Presidência: NºCM250728\2017 e NºCM240899\2017. Ordem Do Dia: Projeto para 
Leitura – Projeto de Lei Complementar Nº011/2017. Acrescenta artigo 22-A a Lei 
Complementar nº008, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura do referido 
projeto em Plenário.  Projetos para Comissões: Projeto de Lei Nº057/017 – Institui o 
“Agosto Branco”, mês de conscientização e combate à pedofilia nas escolas 
municipais de Araguaína.  Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). 
Projeto de Lei Nº059/017 – Cria O Programa “Cultura da Casa”, que determina a 
disponibilização para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas 
na abertura de eventos musicais locais, e dá outras providências. Autor: Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva).  Os referidos projetos serão encaminhados às 
comissões competentes. O vereador Divino Bethânia Júnior pede para que possa 
ser alterada a pauta da sessão para que possam apreciar o seu requerimento de 
nº1990/017 devido à presença do público interessado ao mesmo que vieram 
acompanhar sua votação e registra as seguintes presenças: DJ Piu, DJ Chapolin, DJ 
Rogério, DJ Netin, o Sr. Edualdo Ferreira, o Sr. Alemão Joaquim, MC Pepeu, Sr. 
Felipe Lima, Sr. Marcelo, Sra. Simone Vieira, Sr. Sewton Augusto, Sr. Fernando 
Moura, Sr. André Nestor, Sr. Edgon, o Sr. Marcelo de Jesus, Sr. Israel Gomes, Sr. 
Cássio Ramon, Sr. Nathanael Araujo, o Sr. Deivit Costa, o Sr. Gilberto Carvalho e o 
pessoal da Equipe Força Livre. Ressalta que caso tenha esquecido alguém que 
desde já pede desculpas e que se sintam todos cumprimentados e sejam muito bem 
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vindos a esta Casa de Leis. O Sr. Presidente cumprimenta a todas as pessoas 
registradas pelo vereador Divino Bethânia Júnior e cumprimenta todos do Movimento 
do Som Automotivo da nossa cidade. O vereador Alcivan Rodrigues destaca o 
Projeto de Lei de sua autoria de Nº047/017 e solicita que o mesmo possa ser lido 
antes de apreciarem o requerimento do vereador Divino Bethânia Júnior, pois irá 
pedir a sua retirada para analisá-lo melhor. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Sendo aprovado por 
unanimidade. É feito a leitura do Projeto de Lei Nº047/017 – Criação de espaço para 
exibições de som automotivo e manobras radicais no Município de Araguaína, e dá 
outras providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan).   
Requerimento Nº1990/017 de autoria do vereador Divino Bethânia Júnior. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior faz uso da Tribuna para destacar que 
apresentou essa propositura atendendo á pedidos da referida classe dos DJs, 
Produtores de som automotivos, Cantores e Empresários relacionados ao segmento. 
Diz que o direito de cada um deve ser respeitado, pois não se pode desprezar 
nenhuma profissão, pois são pessoas que geram muitos empregos e fomenta 
também a economia do nosso município quando realizam os eventos. Diz que 
aprovando esse requerimento o Sr. Prefeito poderá regularizar essa questão através 
de um Decreto não precisando nem de Lei, sendo que o local que está solicitando 
que é o Parque das Águas, já é administrado pelo Poder Público. Em aparte o 
vereador professor Delan diz que há uma confusão no que foi dito pelo autor  
comparando com o que está escrito no requerimento. Ressalta que não há como o 
Poder Público não interferir, pois a administração pública não pode ser restrita do 
seu poder de policia e de fiscalização e que não pode ser esquecida também a Lei 
do silêncio, diz que há uma discrepância entre o que foi falado e o que está escrito. 
O vereador Divino Bethânia Júnior diz que foi um erro formal que será sanado e que 
não retirou a matéria para que não houvesse prejuízo na votação da mesma e pede 
aos vereadores que votem e que esse erro será corrigido. O vereador professor 
Delan solicita ao autor que possa acrescentar no requerimento uma pauta, ou seja, 
uma data para realização desses eventos. O vereador Wagner Enoque parabeniza o 
autor pela propositura e registra a presença do vereador Miúdo da Lontra da cidade 
de Babaçulândia. O vereador Edimar Leandro manifesta seu voto favorável e 
ressalta que a propositura é para o som automotivo e não para manobras radicais. O 
vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto favorável e que gostaria de ressaltar 
o Artigo 222 – A e 222 – B do Código de Postura que já determina a proibição 
desses eventos na zona urbana. O vereador Divino Bethânia júnior diz ao vereador 
Edimar que a propositura trata apenas do que está escrito, mas que gostaria de 
ressaltar que as cidades desenvolvidas realizam os eventos automotivos com 
manobras e que está pedindo ao Poder Público que não discrimine essa classe. 
Com relação a determinar uma data, fica meio difícil, pois os eventos são 
organizados de acordo com a disponibilidade dos mesmos. O vereador Terciliano 
Gomes diz que ressaltou os Artigos do Código de Postura, pois tem matéria de sua 
autoria protocolada na Casa, solicitando a alteração desses artigos para que essa 
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classe possa ser amparada, pois são pais que trabalham para sustentar suas 
famílias. O vereador Alcivan Rodrigues diz que o vereador Divino Bethânia Júnior 
aceitou esse desafio de tomar a frente dessa situação e manifesta seu apoio ao 
mesmo e que fará gestão junto ao Executivo Municipal para que determine um local 
adequado, caso não disponibilize o Parque das Águas. O vereador Geraldo Silva 
destaca que estão tendo muita dificuldade com relação aos decibéis dos sons na 
realizam dos eventos, pois constantemente estão multando os locais que realizam 
eventos com sons, alegando o excesso do volume. O vereador Alcivan Rodrigues 
pede para que possa ser suspensa a sessão para uma reunião com todos os 
vereadores após a votação da propositura. Em votação o Requerimento Nº1990/017. 
Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de 
Lei Nº068/017 da Mesa Diretora – Altera a Lei Nº2785/12. Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Complementar Nº010/017 – 
Dispõe sobre o Programa de Parcelamento Incentivado – PPI 2017, e adota outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão.  O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Roney 
Ferreira “Maranhão” que participou da Maratona do Tocantins representando a 
nossa cidade e ganhou o 3º lugar. O vereador Edimar Leandro solicita que seja feito 
a leitura do parecer das comissões. É feito a leitura do referido parecer conforme 
solicitação feita pelo vereador Edimar Leandro. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Complementar Nº010. Aprovado por Unanimidade.  O vereador Alcivan Rodrigues 
solicita que sejam retirados da ordem do dia os seguintes projetos de sua autoria: 
Projeto de Lei Nº045/17 e Projeto de Lei Nº047/017. O Sr. Presidente retira da 
ordem do dia os referidos projetos à pedido do autor.  Projeto de Lei Nº050/017 – 
Altera a Lei Municipal n°2.486, de 04 de dezembro de 2006 que instituiu no 
Município de Araguaína a Semana Jovem, e dá outras providências. Autor: Gilmar 
Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola). É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. O autor do projeto diz que faz apenas algumas alterações 
na Lei que já existe, como incentivo para que as crianças tenham um bom 
desempenho nas salas de aula. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº050. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº 2022/017 e Nº 2023/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr): Nº1967/017 e Nº 1968/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº2024/017, Nº2025/017, Nº2033/017 e Nº 2041/017. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimento Nº1950/017 do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1880/017 
e Nº1881/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº2037/017 do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2028/017, Nº2029/017 e 
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Nº2030/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1998/017 
Nº1999/017, Nº2000/017, Nº2001/017 e Nº2002/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1929/017 e Nº1991/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso dos Santos (Zezé Cardoso): 
Nº2008/017 e Nº2009/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1975/017, Nº1976/017, 
Nº1977/017, Nº1978/17 e Nº1979/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2039/017, 
Nº2057/017, Nº 2058/017 e Nº2059/017.  Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicação do vereador Gideon da Silva Soares Nº124/017. Indicação 
do vereador Israel Gomes de Brito (Israel da Terezona) Nº125/017. As indicações 
serão encaminhadas à 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.  


