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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, 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 
Leonardo Lima para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 
117. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº077 /2018/SMF – Secretaria 
Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários. 
Comunicados do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – Presidência: NºCM377373/2017, NºCM77376/2017, NºCM377374/2017 
e NºCM377375/2017. Ordem Do Dia: O vereador Terciliano Gomes faz uma 
solicitação verbal para que seu Projeto de Lei Nº007/017 referente aos Bombeiros 
Civis possa ser apreciado agora no inicio da ordem do dia, uma vez que os 
Bombeiros estão presentes para acompanhar a votação do mesmo. O Sr. Presidente 
informa ao vereador Terciliano que fará  a leitura dos projetos para as comissões e 
posteriormente colocará sua solicitação e, apreciação do Plenário. Projeto de 
Resolução Nº001/018 – Dispõe sobre a participação de estudantes e universitários 
em Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Projeto de Lei 
Nº004/018 – Proíbe a cobrança de taxa de religação de água ou de energia no 
Município de Araguaína, e dá outras Providências. Autor: Aldair da Costa Sousa 
(Gipão). Projeto de Lei Nº005/018 – Inclui o Símbolo do Autismo em placas de 
atendimento preferencial no Município de Araguaína. Autor: Aldair da Costa Sousa 
(Gipão). Projeto de Lei Nº007/018 – Acrescenta parágrafo único nos artigos 1° e 2° 
da Lei n° 2.766/2011 que “dispõe sobre a oficialização, no âmbito do Município de 
Araguaína, do ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e dá outras 
providências”. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Os referidos projetos serão 
encaminhados ás comissões competentes. Em seguida o Sr. Presidente  coloca em 
votação o requerimento verbal feito pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº007/017 – Dispõe sobre a obrigação de 
contratação de Bombeiros Civis por administradores e responsáveis de boates, 
casas de shows, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres. Autor: 
Terciliano Gomes Araújo. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Terciliano Gomes destaca um fato que ocorreu e que foi 
noticiado nacionalmente, que foi o acidente ocorrido na Boate Kiss no Estado do Rio 
Grande do Sul, onde 242 pessoas morreram e 680 ficaram feridas, e diz que 
ressaltou esse incidente para que pudesse destacar a importância dos Bombeiros 
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Civis na realização de um evento. Ressalta que apresenta este projeto para que com 
possam ter mais segurança na realização dos eventos na nossa cidade, ou seja, 
garantir que num evento onde se tenha um número maior de pessoas os Bombeiros 
Civis estarão presentes para supervisionar e caso seja necessário atuar quando for 
preciso. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que é um projeto muito 
importante e diz que no seu ponto de vista, num evento particular a responsabilidade 
para se contratar os Bombeiros será do proprietário ou do organizador do evento. O 
vereador Gideon Soares parabeniza o autor pelo projeto e pede autorização para 
poder se retirar da sessão, pois precisa ir a uma consulta médica. Em votação a 
referida solicitação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva manifesta 
seu voto favorável e parabeniza o autor pela iniciativa da matéria. O vereador 
Edimar Leandro faz uma solicitação verbal para que seja lido o Parecer das 
Comissões. O vereador Carlos Silva destaca que a sua preocupação é com relação 
aos Bares e Restaurantes pequenos, pois o projeto não coloca o mínimo de pessoas 
circulando no estabelecimento para se ter a presença de um profissional,  e que isso 
poderia ser corrigido através de uma emenda, diz que  poderiam colocar também 
50% de bombeiros do sexo feminino ao invés de 30% como consta no projeto. Em 
aparte o vereador Terciliano Gomes diz que o Inciso II do Artigo 4º é bem claro e faz 
a leitura do mesmo, e também do Artigo 7º que coloca que o Executivo Municipal 
poderá regulamentar situações como essa do um número menor de pessoas num 
determinado estabelecimento. O vereador Carlos Silva agradece o aparte, mas no 
seu ponto de vista deveria estar estabelecido no projeto o numero de profissionais 
com um número menor de pessoas, por exemplo, um evento com 500 ou 800 
pessoas há sim a necessidade de um profissional dos Bombeiros acompanhando o 
evento, mas que votará favorável hoje e deixará para amanhã na próxima votação 
desse projeto para que o autor faça essa correção. O vereador Silvano manifesta 
seu voto favorável. O vereador professor Delan pede ao autor que possa rever o 
percentual de Bombeiros do sexo feminino para que seja meio a meio. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que o vereador Carlos Silva destacou algo importante 
para que não deixe nenhuma brecha no projeto para que o Executivo tenha que 
regulamentar através de decreto. O vereador Terciliano Gomes diz que para que não 
haja prejuízo na 1ª votação do projeto, os vereadores poderão se reunir com uma 
comissão dos Bombeiros e os mesmos podem sugerir o teor das emendas e estas 
podem ser de autoria de todos os vereadores para não ter atraso na votação dessa 
matéria. O vereador professor Delan diz que analisou melhor a questão do 
quantitativo, ou seja, do percentual de Bombeiros do sexo feminino e que na sua 
opinião deveria ser retirado esse percentual, pois assim não haveria a discriminação 
do sexo feminino, ficaria a critério da pessoa que está realizando o evento contratar 
quantos Bombeiros queira do sexo feminino ou masculino. O vereador Terciliano 
destaca que não vê dificuldade de retirar o percentual, mas que colocou um 
percentual mínimo de Bombeiros do sexo feminino para que não houvesse a 
discriminação, ou seja, garantindo que pelo menos 30% deve ser do sexo feminino, 
mas que isso também ficará a critério da classe informar sobre essa situação para 
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que possam inserir na emenda coletiva que será feita. O Sr. Presidente solicita do 
secretário vereador Alcivan que faça a leitura do Parecer das Comissões, conforme 
solicitação feita pelo vereador Edimar Leandro. Após a leitura do Parecer das 
Comissões que é favorável ao referido projeto, o Sr. Presidente  coloca em votação 
o uso da palavra que será feita pelo Bombeiro Daniel do Espírito Santo. Sendo 
aprovada por Unanimidade. O vereador Edimar Leandro pergunta ao Sr. Daniel o 
que é preciso fazer para ser um Bombeiro Civil e qual é o procedimento que tem que 
adotar para abrir um pequeno negócio, por exemplo, de vendas de espetinhos. Com 
a palavra o Bombeiro Daniel que agradece por esse espaço e pela atenção de todos 
com a classe dos Bombeiros Civis, diz que a presença de um Bombeiro Civil é de 
suma importância na realização de um evento, nos clubes e balneários e que são 
bem preparados para dar suporte em todos esses estabelecimentos. Destaca que os 
Bombeiros Civis estão sempre atuando em eventos na nossa cidade e que muitas 
pessoas não sabem e cita como exemplo o festival de Quadrilhas Juninas e do 
Clube 3J.  O vereador Wagner Enoque cumprimenta a todos os Bombeiros 
presentes e ressalta que é um projeto de suma importância. O vereador Edimar 
Leandro pergunta ao Sr. Daniel quanto custa para contratar um bombeiro para um 
evento? O Bombeiro Daniel ressalta que os Bombeiros são contratados por diária, e 
que essa diária vai depender da localidade do evento, do número de bombeiros que 
será preciso para dar apoio num determinado evento e quantas horas serão gastas 
na realização desse evento, por isso hoje não poderá informar o valor especifico 
dessa diária. Ressalta que trabalham em parceria, mas subordinados aos Bombeiros 
Militares e que estão à disposição para ajudar no que for preciso. O vereador Edimar 
Leandro diz que gostaria saber ao certo o valor real para se contratar um Bombeiro. 
Em 1ª votação. O vereador Edimar Leandro diz que vota favorável ao projeto, mas 
que gostaria de deixar registrado a sua indignação por não ter no projeto o valor 
exato para se contratar um Bombeiro Civil. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº007/017. Aprovado por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes pede que 
possa ser formada a Comissão dos Bombeiros que irão se reunir com os vereadores 
sobre a emenda que será apresentada na 2ª votação desse projeto. O vereador 
Divino Bethânia Júnior pede a suspensão da sessão e também gostaria de pedir 
autorização para poder se retirar da sessão. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior para se retirar da sessão. 
Sendo aprovada por Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. 
Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº006/018 – Dispõe sobre a instituição do 
“Multirão de Regularização Tributária”, e autoriza o Chefe do Poder Executivo do 
Município de Araguaína a aderir ao Programa Nacional de Governança das 
Execuções Fiscais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e dá outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador professor Delan pede para que seja lido o Parecer das 
Comissões. É feito a leitura do Parecer das Comissões que é favorável ao projeto 
hora em discussão. O vereador Geraldo Silva pede para ser lido o Parecer Jurídico. 
Após a leitura dos dois pareceres o Sr. Presidente ressalta que o Jurídico da Casa 
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orientou para que esse projeto seja feito através de um Projeto de Lei Complementar 
e  sugere ao líder do Sr. Prefeito que retire a matéria para que a mesma possa ser 
corrigida. O vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. Prefeito pede a retirada da pauta  do 
Projeto de Lei Nº006/018 de autoria do Executivo Municipal. O Sr. Presidente retira a 
matéria a pedido do líder do Sr. Prefeito. Projeto de Lei Nº009/018 – Dispõe sobre o 
parcelamento e/ou reparcelamento de débito do Município de Araguaína com seu 
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Autor: Executivo Municipal. É feito a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva manifesta seu voto favorável. O vereador Carlos Silva manifesta sua 
abstenção neste projeto. O vereador Silvano Faria manifesta sua abstenção nesta 
matéria. O vereador professor Delan diz que esse Projeto de Lei é uma norma em 
branco, ou seja, depende da Lei Federal para regulamenta-lo, pois a Lei Municipal 
autoriza apenas a fazer o parcelamento a Lei Federal que regulamenta a referida 
Lei. É feito a leitura do Parecer Jurídico. O vereador Terciliano Gomes solicita do 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento que possa fazer um 
esclarecimento quanto a esse projeto, se o mesmo irá causar ou não prejuízo ao 
Município. O vereador Israel Gomes diz que sendo Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento, o parecer foi feito com toda responsabilidade e legalidade, 
mas o vereador Terciliano Gomes sendo um vereador experiente tem autonomia 
para votar conforme o entendimento que tiver da referida matéria. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que os dois pareceres estão favoráveis a matéria e pede para que os 
vereadores deem esse voto de confiança ao Executivo, mesmo não tendo sido o Sr. 
Prefeito Ronaldo que assinou o projeto, pois na ocasião era o Vice-Prefeito 
Fraudneis Fiomare que estava no exercício do cargo de Prefeito. Em 1ª votação o 
Projeto de Lei Nº009/018. Aprovado por Unanimidade. Com duas abstenções dos 
vereadores Carlos da Silva Leite e Silvano Faria da Silva. Requerimento do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº259/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos da Silva Leite Nº345/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº098/018 e Nº099/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº300/018, Nº301/018, Nº302/018 e 
Nº303/018. Em discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta as proposituras de 
Nº300 e Nº301 que trata da construção de Postos de Saúde, visto que as 
Comunidades do Novo Horizonte e Ponte estão sendo atendidas em locais 
improvisados para que não fiquem sem atendimentos. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº233/018, Nº234/018, Nº325/018, Nº326/018 e Nº347/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº252/018, Nº253/018 e Nº254/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Jose Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº161/018 e Nº162/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
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Nº175/018, Nº176/018 e Nº177/018. Em discussão. O vereador Leonardo Lima 
destaca que as suas proposituras são solicitações de melhorias para o Bairro JK. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº257/018 e Nº338/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria da 
Silva (Silvano do Picolé): Nº292/018, Nº293/018 e Nº294/018. Em discussão. O 
vereador Silvano destaca que os setores mais afastados como o Tereza Hilário e 
Vila Goiás não está tendo condições de transitar, uma vez que, as ruas não 
possuem pavimentação asfaltica e cheias de buracos. O vereador Terciliano Gomes 
manifesta seu apoio ao autor das proposituras. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº088/018, 
Nº089/018, Nº090/018, Nº091/018 e Nº092/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº288/018, Nº289/018 e Nº290/018. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Moção do Vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
Nº011/018 – Moção de pesar pelo falecimento do Senhor Dorival Muniz da Costa. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) Nº008/018 – Moção de aplauso a toda equipe da Polícia 
Civil de Araguaína nas pessoas do Dr. José Rérisson Macedo Gomes e Guilherme 
Coutinho Torres, pelo excelente trabalho prestado em nosso Município. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Edimar 
Leandro parabeniza o Governador Marcelo Miranda pela visita que fez na nossa 
cidade e pelas obras que entregou. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria 
destacar com relação ao problema do grande número de obras inacabadas dos 
Postos de Saúde da nossa cidade e que o Poder público precisa olhar com mais 
carinho e atenção para essa situação. O vereador Silvano Faria diz que gostaria de 
parabenizar o Sr. Governador Marcelo Miranda pela vistoria que fez nas obras em 
várias cidades vizinhas a Araguaína. Ressalta uma situação muito preocupante com 
relação à BRK – Empresa de água da nossa cidade, pois os moradores do setor 
Lago Azul 04, estão há vários dias sem água e que isso precisa ser visto com 
urgência. 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.     
 


