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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos sete dias do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho, compareceram os 
seguintes vereadores:  Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva Leite, Divino Júnior do 
Nascimento, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Gideon da Silva 
Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, Maria 
José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 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 Nº048/2017 – Gabinete do Vereador Marcus 
Marcelo – Assunto: Ausência na sessão do dia 07 de Dezembro/2017. Ofício 
Nº069/2017 – Gabinete do vereador Alcivan Rodrigues – Assunto: Ausência na 
sessão. O vereador Wagner Enoque solicita autorização para sair da sessão às 
quinze horas, pois precisará acompanhar a chegada dos móveis na Casa de 
Recuperação das pessoas com dependência química em nossa cidade e assim que 
terminar retornará para a sessão. O vereador Edimar Leandro questiona ao vereador 
Wagner Enoque como foram comprados esses moveis, se foi com recurso do 
município, se alguém doou e quem será o responsável pela compra desses móveis. 
O vereador Wagner Enoque diz que os móveis foram comprados em nome da 
Entidade, mas que ele é o responsável e que irá pagar esses moveis, mas que o Sr. 
Prefeito disse que irá ajudá-lo. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que essa 
informação foi importante para que todos os vereadores se conscientizem e ajudem 
o vereador Wagner Enoque a pagar esses móveis e que já se coloca a disposição 
para ajudá-lo. O vereador Terciliano Gomes faz um requerimento verbal e solicita da 
Presidência cópias da LDO, PPA e LOA da gestão passada. O Sr. Presidente solicita 
da Secretaria da Casa que providencie as referidas copias. O vereador Aldair 
(Gipão) líder do Sr. Prefeito solicita que possa retornar para inserir na pauta o 
Projeto de Lei  Complementar Nº011/017 do Executivo Municipal. O Sr. Presidente 
informa que o referido projeto será inserido na ordem do dia da sessão de amanhã. 
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº 071/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre 
desafetação e concessão de direito real de uso de área pública de domínio do 
Município de Araguaína – TO ao Sindicato dos Servidores da Policia Civil do Estado 
do Estado do Tocantins – SINPOL – TO e dá outras providências.  Projeto de Lei 
Nº070/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Araguaína – TO para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei 
Nº069/017 do Executivo Municipal – Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
de Araguaína – TO para o período de 2018 a 2021. É feito a leitura em Plenário dos 
referidos projetos. Tribuna Livre – Art. 196 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal – Inscrito(a): Sra. Valéria Elias Nogueira – Assunto: Atividades 
desenvolvidas na Reciclarte. È feito à leitura do Artigo 196 do Regimento Interno que 
disciplina o uso da Tribuna Livre. Com a palavra a Sra. Valeria Elias que agradece a 
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Deus por esse espaço e a todos desta Casa de Leis. Ressalta que a luta foi muito 
grande, para que conseguissem a criação da Reciclarte e que estão muito felizes 
com essa conquista. Faz uma apresentação através do Data Show das atividades, 
projetos e ações que  estão e serão desenvolvidas na Reciclarte. O vereador Divino 
Bethânia Júnior parabeniza a Sra. Valéria e toda a sua equipe e destaca que já está 
ansioso para ver os resultados da produção da Reciclarte e se coloca a disposição 
para ajudar no que for possível. O vereador Israel Gomes pergunta se a equipe que 
já está atuando na Reciclarte é o suficiente ou se precisará de mais pessoas.  A Sra. 
Valéria diz que até hoje as pessoas que estão ajudando é por amor a causa e que o 
Edital para seleção de mais pessoas será lançado em Janeiro de 2018 e que terão 
em média de vinte a vinte e cinco profissionais atuando na Reciclarte. A vereadora 
Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) parabeniza a Sra. Valéria e toda a equipe da 
Reciclarte pelo trabalho que vem realizando. O vereador professor Delan 
cumprimenta e parabeniza a Sra. Valéria é destaca a importância da arte na vida de 
todo cidadão. O vereador Gilmar Oliveira parabeniza toda a equipe da Reciclarte e a 
Sra. Valeria e que seu gabinete está à disposição. O vereador Terciliano Gomes 
ressalta que não poderia deixar de se posicionar, pois é um projeto de suma 
importância e desde já destaca que quando forem apreciar a LDO e a LOA que 
analisem bem para verem se estão sendo contemplados os projetos voltados para a 
arte e cultura da nossa cidade. O Sr. Presidente parabeniza a Sra. Valéria e toda a 
sua equipe e agradece a todos pela presença. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos.  Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos  (Zezé Cardoso) 
Nº 2085/017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº2051/017, Nº2052/017 e 
Nº2112/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº1642/017 e 
Nº2047/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): 
Nº2078/017 e Nº2079/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2016/017 e Nº2017/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Júnior (Divino Bethânia Jr.): Nº2106/017 e Nº2107/017. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que é preciso que os 
proprietários se conscientizem de que a limpeza dos lotes é de responsabilidade dos 
mesmos. Ressalta que tem muitas pessoas que adquirem os lotes e depois sequer 
limpam servindo de abrigos para bichos (insetos) e ladrões e com isso tornam-se 
perigosos para os moradores que residem próximos a esses lotes baldios. Diz que 
além dessa propositura irá solicitar da sua assessoria que notifique a Prefeitura 
sobre a Lei que regulamenta a limpeza dos lotes baldios, pois esta Casa de Leis 
aprovou a Lei e não está sendo cumprida. O vereador professor Delan pede 
autorização para poder se retirar da sessão para poder acompanhar o sepultamento 
da jovem Mariana, filha do seu amigo o professor Valdery. O Sr. Presidente coloca 
em votação a solicitação do vereador professor Delan. Sendo aprovado por 
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unanimidade. Indicações do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro) Nº128/017 e Nº129/017. As indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Tribuna: O Vereador Silvano usa a Tribuna para falar sobre um fato que 
ocorreu no Terminal Rodoviário da nossa cidade, onde um vendedor ambulante que 
está lá há mais de trinta e cinco anos e que o Departamento de Postura do 
Município apreenderam a mercadoria dessa pessoa. Diz que sabe que a Lei tem que 
ser cumprida, mas no caso desse cidadão ele não tem condições de ir para outro 
lugar e que trabalha na Rodoviária há anos sem atrapalhar ou incomodar ninguém e 
por isso pede que possam ter um pouco de consideração com o mesmo. O Sr. 
Presidente informa a todos que foi confirmado oficialmente pela LBH que Araguaína 
sediará uma das etapas da Conferência Norte da LBH – Liga Brasileira de Hockey e 
esse evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de Setembro de 2018. 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 assinada será 
devidamente assinada.  
 


