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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezenove dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho, 
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, Leonardo Lima Silva, Maria José 
Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araújo. Todos em número 
de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente em exercício declara aberta esta 
sessão e convida o vereador professor Delan para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador  faz a leitura em Salmos 15, Versículos 1, 2 e 3. O secretario faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº002/2018 – Gabinete do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo. Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 19, 20 e 21 
de fevereiro de 2018. Oficio Nº0022/2018 – ARA/TO – Gabinete do vereador Wagner 
Enoque. Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 19 de Fevereiro de 
2018. Oficio Nº001/2018 – Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assunto: Solicitação de 
um ônibus para um evento na cidade de Paraíso do Tocantins. Oficio. 011/2018 – 
GAQBPREF – Gabinete do Prefeito. Assunto: Convite para acompanhar o Prefeito 
de Araguaína a Brasília – reuniões nos Ministérios. Ofício Nº011/18/GAB_950 – 
Câmara dos Deputados – Gabinete da Deputada Federal Josi Nunes. Assunto: 
Resposta ao Ofício nº1099/017 que encaminha a Indicação nº129/017 da lavra do 
vereador Edimar Leandro da Conceição. Ordem Do Dia: O vereador Alcivan 
Rodrigues pede alteração de pauta para que o Projeto de Lei Nº073/017 de sua 
autoria possa ser apreciado agora devido o Presidente do SINTAR já estar presente 
para acompanhar a votação da referida matéria. O Sr. Presidente em exercício 
coloca em votação a referida solicitação feita pelo vereador Alcivan. Sendo aprovada 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 073/018 – Declara de Utilidade Pública o 
Sindicato dos Taxistas de Araguaína (SINTAR) e dá outras providências. Autor: 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
nº 077/16 – Dispõe sobre a concessão de licença paternidade aos servidores 
públicos do município. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). O autor do 
projeto vereador Alcivan pede a retirada de pauta dessa matéria de sua autoria. O 
Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do autor da mesma. Projeto de Lei 
Nº007/17 – Dispõe sobre obrigações aos proprietários, administradores e 
responsáveis por boates, casas de shows, bares, restaurantes e estabelecimentos 
congêneres que funcionem em locais fechados, estabelecendo maior observância 
nos fatores de segurança e comodidade dos usuários. Autor: Terciliano Gomes 
Araújo. O vereador Terciliano autor da matéria pede a retirada de pauta da mesma. 
O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do autor da mesma. Projeto de Lei 
Nº042/17– Dispõe sobre a inclusão de disciplina sobre o trânsito na rede municipal 
de ensino. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feito a leitura 
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na íntegra do referido projeto. É feito também a leitura do parecer das Comissões 
que é desfavorável ao referido projeto.  O autor destaca que devido o projeto estar 
com o parecer contrário das comissões e do Jurídico pede a retirada de pauta do 
mesmo para que possa refazer a referida matéria. O Sr. Presidente retira de pauta o 
Projeto de Lei Nº 042/017 a pedido do autor. Projeto de Lei Nº 057/017 – Institui o 
Agosto Branco – mês de conscientização e Combate à Pedofilia nas escolas 
municipais de Araguaína. Autora: Maria José Cardoso. (Zezé Cardoso). É feito a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) pede o apoio dos nobres vereadores visto a importância da 
conscientização desse assunto.  Os vereadores Leonardo Lima e Geraldo Silva 
manifestam apoio à referida matéria. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  
Projeto de Lei Nº065/017 – Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de 
Vereadores sobre as proposituras e requerimentos remetidos ao Poder Executivo 
Municipal, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão.  O vereador 
Geraldo Silva ressalta que apresenta este projeto com o intuito de que as 
proposituras apresentadas pelos vereadores possam ter respostas, visto que, a 
sociedade cobra essas respostas. O vereador professor Delan diz que o projeto é de 
suma importância, mas destaca a necessidade de se fazer alterações e correções 
na Lei Orgânica do nosso município que está muito defasada.  O vereador Israel 
manifesta seu voto favorável ao referido projeto. O vereador Edimar Leandro 
cumprimenta o autor pelo projeto e manifesta seu voto favorável. Com a palavra o 
vereador Aldair (Gipão) manifesta seu voto favorável. O vereador Terciliano Gomes 
parabeniza o autor pela referida matéria e destaca que o vereador Delan ressaltou 
algo muito importante que são as correções que precisam ser feitas tanto na Lei 
Orgânica quanto no Regimento Interno da Casa. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº065/017. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/018 – 
Concede Título de Cidadão araguainense ao Padre Genival Lima da Silva e dá 
outras providências. Autor: Terciliano Gomes Araújo. Em 1ª discussão. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº002/018 – 
Concede Título de Cidadão ao Sr. Bruno Boaventura Mota. Autor: Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr). Em 1ª discussão. O vereador Divino Bethânia 
Júnior destaca que o Sr. Bruno Boaventura é Delegado de Policia e que esse Título 
foi um pedido da própria classe. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  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). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº124/018, Nº140/018, Nº141/018, Nº142/018 e Nº239/018.  Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos da 
Silva Leite Nº236/18. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
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Nº039/18 e Nº163/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  O 
vereador Leonardo Lima pede permissão para poder se retirar da sessão as 
17h00min. O Sr. Presidente coloca em votação a referida solicitação. Sendo 
aprovado por Unanimidade.  Requerimento do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan) Nº167/018. Em discussão. O autor da propositura destaca que há 
localidade na nossa cidade onde as faixas de pedestres apagam e com a instalação 
de taxões tanto nas faixas quanto nas rampas de acessibilidades dará uma maior 
segurança aos pedestres. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº007/018, Nº010/018 
e Nº094/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº216/018, 
Nº 217/018, Nº218/018, Nº219/018 e Nº220/018. Em discussão.  O vereador Geraldo 
Silva destaca que suas solicitações visam melhorias nas estradas vicinais dos 
Assentamentos da nossa cidade, visto que já vem solicitando há muito tempo essas 
melhorias. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº046/018, Nº047/018, Nº048/018 e Nº179/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): Nº225/018, Nº226/018 e Nº227/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº170/018, Nº171/018 e 
Nº172/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº154/018 e 
Nº155/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº030/018, Nº031/018 e 
Nº078/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº055/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Silvano Faria 
da Silva (Silvano do Picolé): Nº194/018, Nº195/018 e Nº196/018. Em discussão. O 
autor das proposituras pede a retirada de pauta do requerimento de Nº194/018 para 
que possa ser feita uma correção no mesmo.  O Sr. Presidente retira de pauta a 
propositura de Nº194 a pedido do autor da mesma. Em votação as demais 
proposituras do vereador Silvano Faria. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº157/018, Nº073/018, Nº074/018, Nº075/018 
e Nº076/018. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes autor das proposituras 
destaca a de Nº157/018 uma vez que é preciso fazer uma discussão mais ampla 
com relação ao problema dos Mototaxistas Clandestinos, pois é uma situação muito 
séria e grave e ressalta à propositura de Nº076/018 que trata das vagas destinadas 
aos idosos onde solicita sinalização para as mesmas. Em votação as proposituras 
do vereador Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. O vereador Gilmar 
Oliveira pede permissão para poder se retirar da sessão para poder ir ao 
sepultamento da Tia da sua esposa. E votação. Aprovado por unanimidade. Oficio 
Nº001/018PT/ARN – Partido dos Trabalhadores de Araguaína – TO. Assunto: 
Solicitação do uso do Auditório, equipamentos de som e cozinha da Câmara 
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Municipal de Araguaína para o dia 24 de Fevereiro de 2018 (sábado) das 08h00min 
as 14h00min. Em votação a referida solicitação. Aprovado por Unanimidade. Moção 
do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº007/018 – Moção de pesar 
pelo falecimento da Senhora Dalva Aguiar Costa. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva) Nº005/018 – Moção de aplauso ao Sr. Luismar de Sousa Lima, pela sua 
eleição para presidente do Araguaína Futebol e Regatas, Tourão do Norte. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção do  vereador Terciliano 
Gomes Araújo  Nº 006/18 – Moção de pesar pelo falecimento da Senhora Maria 
Aparecida. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº004/018, Nº005/018, Nº006/18 e Nº010/018. As 
indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O vereador Alcivan 
Rodrigues diz que gostaria de parabenizar o Sr. Prefeito Municipal pela inauguração 
da Escola Municipal José Gomes Sobrinho, localizada no Setor Monte Sinai. O 
vereador professor Delan diz que é muito importante ressaltar que uma Escola 
precisa ter uma Biblioteca, pois há muitas escolas no nosso Município que não 
disponibilizam de bibliotecas, mas que mesmo assim parabeniza o Executivo 
Municipal por essa inauguração.  Com a palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) 
destaca com relação à Reforma da Previdência, diz que é muito importante que 
todos fiquem atentos, pois querem jogar todo o peso da Reforma nas costas dos 
trabalhadores e que isso precisa ser visto com cuidado e destaca que todos os 
eleitores possuem uma arma que é o voto e que podem mudar essa situação que 
hoje o Brasil enfrenta. Com a palavra o vereador professor Delan diz que gostaria de 
falar sobre a Saúde do nosso Estado que está pedindo socorro, o Hospital Regional 
da nossa cidade está numa situação caótica, ressalta que a Saúde é o gargalo de 
uma administração e destaca que Araguaína precisa de uma boa Saúde e que ele 
irá cobrar e pedir a todos que se unam nessa cobrança, pois inaugurar escolas é 
muito bom, mas uma boa Saúde é essencial. Com a palavra o vereador Geraldo 
Silva destaca que os Assentamentos da nossa cidade têm sofrido muito, pois neste 
período chuvoso essas comunidades sofrem muito mais com estradas em péssimos 
estados e que infelizmente pela falta de planejamento essas comunidades da Zona 
Rural estão passando dificuldades e por isso gostaria de manifestar sua indignação 
e pedir ao Executivo Municipal que olhe com mais atenção para essas comunidades 
da Zona Rural. Com a palavra o vereador Israel Gomes diz que vem usar essa 
Tribuna para manifestar e declarar o seu apoio ao Pré – Candidato a Deputado 
Estadual Eduardo Siqueira Campos, para as eleições de 2018 e destaca que fez 
essa escolha com o apoio da sua mãe e do seu grupo político. O vereador Gideon 
Soares parabeniza o vereador Israel pela atitude de declarar a quem irá apoiar 
usando a Tribuna desta Casa de Leis. O vereador Edimar Leandro parabeniza o 
vereador Israel Gomes pela sua escolha e que gostaria de declara o seu apoio ao 
Deputado Estadual Elenil da Penha. O vereador Alcivan Rodrigues cumprimenta o 
vereador Israel Gomes pela sua atitude e sua escolha, pois o mesmo enfatizou que 
não fez essa escolha sozinho fez com a sua mãe e seu grupo político. O vereador 
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Silvano Faria diz que gostaria de parabenizar o Governador Marcelo Miranda por ter 
visitado o nosso município e pelo trabalho que vem, realizando no nosso Estado, e 
diz que irá declarar o seu apoio ao Deputado Jorge Frederico e ao futuro Deputado 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
em exercício declara encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que 
depois de lida e aprovada será devidamente assinada.     
 


