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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco dias do mês de Março 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, 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 dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 111. O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
OF/CM/GVG. Nº009/2018 – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira da Costa – 
Assunto: Ausência do vereador nas sessões dos dias 05 e 06 de Março de 2018 por 
realização de procedimento cirúrgico, conforme atestado médico em anexo. Ordem 
Do Dia: O Sr. Presidente informa que hoje está começando a transmissão das 
sessões da Câmara Municipal através do Facebook e do Site da Câmara, e que a 
Empresa responsável por essa transmissão é a Empresa Equipe Bernartt e registra 
os nomes dos funcionários: Sr. Edinaldo, Sr. Tony Rabelo, Sr. Assoeiro, Sra. 
Francieli, Sra. Leyde Vieira e o Sr. Pablo. Tribuna Livre: Artigo 196 – Regimento 
Interno desta Casa de Leis. Inscrito (a): Silvinia Pereira de Sousa Pires – Assunto: 
Situação dos Comerciantes da Feirinha. O Sr. Presidente informa que a Sra. Silvinia 
conhece bem o uso da Tribuna Livre, pois a mesma é ex-vereadora desta Casa de 
Leis. Com a palavra a Sra. Silvinia que cumprimenta a todos os presentes e em 
especial os Feirantes da Feirinha, e que é por esse motivo que está hoje aqui 
presente usando a Tribuna desta Casa de Leis para poder informar a todos como 
está a situação desses feirantes que estão passando dificuldades com relação a não 
estarem conseguindo vender seus produtos pelo fato de que a população não está 
frequentando o novo local onde agora estão ocupando até que a nova localidade da 
Feirinha seja construída. Destaca que o acordo para deixarem a Feirinha foi feito de 
forma tranquila, mas que estão esperando ansiosos para saberem quando será 
construída a nova Feirinha. Diz que foi eleita por uma Comissão, para representar os 
Feirantes e que estes comerciantes estão precisando que a população frequente a 
Feirinha e compre os produtos locais, ressalta que já conversou com o Sr. 
Presidente vereador Marcus Marcelo onde o mesmo irá intermediar uma conversa 
com o Chefe do Executivo Municipal para que possam expor essa situação e 
gostaria de pedir ao Sr. Presidente para que um ou dois dos Feirantes que estão 
presentes possam usar a palavra. Ressalta que hoje está aqui para trazer o clamor 
dos Comerciantes da Feirinha e pede aos vereadores que possam elaborar um 
requerimento manifestando apoio a estes comerciantes que precisam de um 
incentivo e de apoio para que a Feirinha volte a ser um local onde a população 
frequente para comprar os produtos locais da nossa cidade. Em aparte o vereador 
Terciliano Gomes manifesta seu apoio e sugere que se possível possam divulgar no 
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próprio Portal da Câmara o trabalho dos Comerciantes da Feirinha. A Sra. Silvinha 
agradece o aparte feito e destaca que é preciso atentar para consigam agilizar a 
questão do estacionamento da Feirinha, pois é preciso que se tenha um local 
adequado para que as pessoas estacionem seus veículos com segurança, assim 
como é preciso divulgar para que toda a população saiba que na nova localidade da 
Feirinha é seguro e não tem perigo de irem lá para comprarem os produtos locais. 
Em aparte o vereador Wagner Enoque manifesta seu apoio e diz que colaborou nas 
conversas do Sr. Secretario Junior Marzola  quando ocorreu a desocupação da 
Feirinha e que podem sim contar com a sua ajuda nesta questão. O vereador 
Alcivan destaca que conhece bem a Feirinha pois cresceu nas proximidades da 
feirinha e que realmente os feirantes que permaneceram precisam de apoio da 
população, pois se não houver esse apoio a Feirinha irá acabar e não é isso que 
querem. O vereador Leonardo Lima diz que faz parte da Comissão da FUNAC que 
cuida das Feiras e que gostaria de destacar que estão fazendo um grande trabalho e 
informar que será iniciado neste ano o trabalho de divulgação das Feiras do nosso 
município. Em aparte o vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de destacar 
que é preciso que todos atentem e que não desistam, pois a Feirinha é um local 
onde são vendidos os produtos locais da nossa cidade e região. Informa a todos que 
irá fazer uma matéria com todos os Feirantes da Feirinha e que irá divulgar no seu 
programa de TV. O vereador Israel Gomes parabeniza a Sra. Silvinia e manifesta 
seu apoio e destaca que é muito importante a presença dos Feirantes nesta Casa de 
Leis. O vereador Gideon manifesta seu apoio. A Sra. Silvinia ressalta que não ouviu 
o líder do Sr. Prefeito se manifestar, mas espera que o mesmo possa interceder 
junto ao Chefe do Executivo nessa questão. O Sr. Presidente ressalta que entende 
que os Feirantes estão presentes  para buscarem apoio desta Casa de Leis e que 
podem sim contar com o apoio de todos os vereadores e informa que como não 
houve por parte dos Feirantes a vontade de usarem a palavra,  abre  a palavra aos 
vereadores. O vereador professor Delan cumprimenta a Sra. Silvinia e todos os 
Feirantes presentes e sugere para que os Feirantes façam propagandas nos 
veículos, pois a propaganda volante é muito importante, pois toda a sociedade tem 
acesso. O vereador Israel Gomes ressalta que seria muito viável que a Rodoviarinha 
que se localiza abaixo da Feirinha possa ser mudado o local da mesma para dentro 
do galpão da Feirinha. O vereador Terciliano diz que caso o Executivo Municipal não 
elabore um projeto de Lei que trate da divulgação das Feiras Livres da nossa cidade, 
ele se compromete a elaborar esse projeto. O vereador Silvano Faria diz que fica 
triste pelo povo da Feirinha e que viu de perto como sofreram com a retirada dos 
mesmos, pois agora estão numa localidade onde estão passando dificuldades e 
espera que o Executivo Municipal cumpra com o que prometeu e construa logo a 
nova sede da Feirinha. O vereador Geraldo Silva cumprimenta a todos os Feirantes 
e manifesta seu apoio. O vereador José Ferreirinha (Ferreirinha) parabeniza a Sra. 
Silvinia e diz que pode contar com a sua ajuda. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) cumprimenta a Sra. Silvinia e parabeniza a mesma pelo seu 
posicionamento. O vereador Aldair (Gipão) informa que o Sr. Secretário de Governo  



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

do Sr. Prefeito, o ex-vereador Edmones (Xeroso) irá cuidar dessa questão e 
agendará uma data para a reunião com os Feirantes e os Secretário Municipal da 
pasta responsável por essa questão. O Sr. Presidente agradece  a Sra. Silvinia pela 
presença e destaca que esta casa de Leis está a disposição para ajudar no que for 
preciso. Dando continuidade a ordem do dia.  Ad - Referendum – Nomeação dos 
Senhores: Carlos Murad – Presidente do IMPAR; João Pedro Miranda dos Reis – 
Diretor Financeiro do IMPAR; Osanan Moura dos Santos – Diretor Administrativo, de 
acordo com o Art. 57, da Lei N°3045/2017. É feito a leitura em plenário do Ad – 
Referendum e mesmo será encaminhado ás comissões. Projeto de Lei Nº010/018 – 
Institui no Calendário Oficial do Município de Araguaína o “Dia do Soldado” e dá 
outras Providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de Lei 
Nº013/018 – Institui a realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e 
Creches, e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro).  Projeto de Decreto Legislativo Nº003/018 - Concede título de cidadão ao 
Sr. Marivaldo Gonçalves de Melo, e dá outras providências. Autor: Marcus Marcelo 
de Barros Araújo.  Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal 
referente ao mês de dezembro de 2017.  Os referidos Projetos e o Demonstrativo 
serão encaminhados as Comissões competentes. Projeto de Resolução Nº003/018 – 
Dispõe sobre a concessão de reajuste ao Salário Base dos Servidores Efetivos da 
Câmara Municipal de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Mesa Diretora. É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente destaca que recebeu uma ligação do 
Assessor do Deputado Mauro Carlesse e informou  que o Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Tocantins não poderá estar presente na próxima sessão do 
dia 06/03/18  amanhã, o Sr. Presidente diz que como as pautas das sessões são 
distribuídas e publicadas com antecedência de acordo com o Regimento Interno da 
Casa, consta na pauta da próxima sessão a visita do mesmo, mas que já deixa 
antecipado a informação que o Deputado Mauro Carlesse não poderá estar 
presente. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº411/018, Nº412/018 e Nº413/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.) Nº334/018 e Nº335/018. Em discussão. O vereador Divino Bethânia 
Júnior destaca que solicita um redutor de velocidade em frente à Praça de 
Alimentação próxima a Feirinha, pois nessa localidade os veículos passam numa 
velocidade altíssima e com isso coloca em risco a vida dos pedestres que transitam 
naquela localidade. O vereador Terciliano Gomes diz que é preciso atentar para que 
esses radares não sejam apenas para gerarem multas. O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que não precisa ser um radar eletrônico, podem colocar os taxões que o 
condutor do veículo terá que reduzir a velocidade para passar. O vereador Gideon 
Soares diz que a Lei dos semáforos em alerta após as meia noite que é de autoria 
do vereador Divino Bethânia Júnior já foi sancionada e permite que o condutor possa 
passar na via na velocidade permitida, onde o semáforo estiver em alerta. O 
vereador Divino Bethânia Júnior destaca que foi muito bem lembrado pelo vereador 
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Gideon Soares, mas que infelizmente não se tem os semáforos em alerta após a 
meia noite devido o equipamento ser muito caro e o Município não teve como 
comprá-los, por isso solicita o redutor de velocidade. O vereador professor Delan diz 
que não sabe o que está acontecendo na nossa cidade, pois as faixas de pedestres 
estão todas desaparecendo e não estão sendo refeitas e que é preciso saber o que 
está acontecendo com a empresa responsável por esse serviço. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que essa Casa de Leis precisa tomar uma providência com 
relação a essa situação. Em votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia 
Júnior. Aprovados por unanimidade.  Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº379/018, Nº378/018 e Nº380/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº383/018, Nº401/018, Nº402/018, Nº403/18 e 
Nº404/018. Em discussão. O vereador Geraldo Silva destaca que suas proposituras 
são solicitações de pinturas de faixas de pedestres e vem reforçar o que foi dito 
sobre a empresa responsável não estar fazendo o serviço e refazendo as faixas de 
pedestres. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes 
registra a presença do Sr. Almir Tadeu que foi eleito Presidente da Associação 
Atlética da Policia Civil e solicita que o mesmo seja convidado para a Tribuna de 
Honra. O Sr. Presidente convida para a Tribuna de Honra o Sr. Almir Tadeu. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº321/018, Nº322/018 e 
Nº323/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel da Silva Soares (Israel da Terezona): Nº368/018, 
Nº369/018, Nº 370/18. Nº 371/018 e Nº372/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº310/018 e Nº311/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº361/018 e 
Nº362/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº189/018 e 
Nº190/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº358/018 e Nº365/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº352/018, 
Nº353/018, Nº359/018, Nº360/018 e Nº382/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº102/018, Nº103/018, Nº115/018, Nº116/018 e Nº117/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº398/018 e Nº399/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção do vereador Terciliano Gomes Araújo Nº012/018 – Moção de 
aplauso aos componentes da chapa União e Trabalho na pessoa de seu Presidente 
Almir Tadeu Cordeiro Pereira, pela vitória na eleição da AAPCA (Associação Atlética 
da Polícia Civil de Araguaína). Em discussão. O vereador Terciliano Gomes destaca 
que o Sr. Almir Tadeu foi eleito e desempenhará um grande trabalho e por isso 
apresenta essa moção de aplauso ao mesmo como um incentivo. Em votação. 
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Aprovado por Unanimidade. Indicações do vereador Edimar Leandro da conceição 
(Edimar Leandro): Nº017/018, Nº018/018, Nº019/018, Nº020/18 e Nº021/18. 
Indicação da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº016/018. 
Indicações dos Vereadores: Marcus Marcelo de Barros Araújo; Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola); e Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº028/018 e 
Nº029/018. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O 
vereador Aldair da Costa (Gipão) destaca que a Prefeitura de Araguaína tem feito 
grandes investimentos na Educação como a construção de Creches e Escolas 
Municipais e que isso não é visto em outros municípios. O vereador professor Delan 
destaca que não pode ser esquecido que as creches precisam ser construídas com 
brinquedoteca e as escolas com bibliotecas. Em aparte o vereador Terciliano Gomes 
diz que gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal da Educação 
pelo trabalho que eles veem realizando.  O vereador Aldair (Gipão) diz que seria 
muito importante que pudesse ser feita uma pesquisa como a população da nossa 
cidade, sobre como eles veem o papel dessa Casa de Leis. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que irá falar um pouco sobre as obras feitas no 
nosso Município, onde houve inúmeros avanços e com obras muito bem feitas. 
Destaca que hoje teve o privilégio de ver uma nova Creche ser inaugurada com toda 
a estrutura física necessária e ressalta saber que é dever do Poder Público, mas que 
é preciso saber agradecer quando as coisas estão sendo feitas e ressalta que é uma 
pena que quando se chega no ensino médio a realidade é bem diferente com 
algumas ressalvas é claro e que gostaria de parabenizar o Sr. Prefeito Municipal e o 
Sr. Secretário Municipal de Educação pelo trabalho que estão realizando na 
Educação do nosso Município. Com a palavra o vereador professor Delan destaca 
que usa essa Tribuna para falar sobre algo que há muito tempo está ocorrendo que 
é a situação do banheiro do Terminal da Praça das Bandeiras, diz que os banheiros 
não estão sendo usados pela situação que se encontra os mesmos e que isso 
precisa ser visto pelo Poder publico, pois se trata de algo necessário para a 
população. O vereador Edimar Leandro destaca uma grande perda que foi o 
falecimento do empresário Junior Assunção. O vereador Geraldo Silva diz que 
gostaria de parabenizar a equipe da Câmara e o Sr. Presidente pelo trabalho de 
transmissão das sessões e parabenizar também o time de futebol da Casa que 
jogou na cidade de Babaçulândia. Destaca com relação ás obras das escolas da 
zona rural e que já encaminhou ao Sr. Prefeito  uma lista das escolas que precisam 
passar por melhorias e que tem certeza que será atendido. O vereador Israel Gomes 
parabeniza o Sr. Presidente pelo trabalho de transmissão das sessões. O vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo que destaca que irão estruturar a casa para que possam 
acompanhar as sessões de qualquer lugar do mundo. Diz que tem acompanhado as 
mudanças e as transformações que a nossa cidade vem passando e que sabe que 
ainda há muito para ser feito e que na sua visão tem um dos melhores quadros 
políticos para essa política que é o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas para  o Governo do 
nosso Estado, mas não agora. Ressalta que tem estado com o Sr. Prefeito desde do 
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inicio e por isso tem o direito de manifestar a sua opinião com relação a esse quadro 
político e que a sua opinião precisa ser respeitada assim como sempre respeitou a 
opinião de todos, ou seja, diz que muitos são favoráveis outros contrários a renúncia 
do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas para assumir a campanha para Governador do 
Estado. Diz que lhe incomoda muito as conversas paralelas que estão fazendo com 
relação a essa situação, pois muitos partidos chegaram a dizer que depois que o Sr. 
Prefeito renunciar irão conversar, porque não demonstrar apoio ao Sr. Prefeito 
Ronaldo antes do mesmo renunciar se assim o fizer, ou seja, paralelo a isso vem o 
sentimento de muitos Araguainenses que depositaram nas urnas a confiança ao Sr. 
Prefeito para que continue o grande trabalho que vem realizando no nosso município 
por mais quatro anos e que isso precisa ser analisado com muito cuidado. O 
vereador Marcus Marcelo diz que a sua opinião hoje é que o Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas deve continuar o seu mandato, não deve renunciar  para  assumir a 
campanha para o Governo do Estado e destaca que essa é a opinião de um amigo e 
de quem sempre tem acompanhado o Sr. Prefeito Ronaldo. O vereador Israel 
Gomes ressalta que no seu ponto de vista o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas deve 
permanecer, não deve renunciar e parabeniza o vereador Marcus Marcelo pelo seu 
pronunciamento. O vereador Marcus Marcelo destaca que a sua opinião é que o Sr. 
Prefeito Ronaldo não deve renunciar e que não poderia deixar de colocar o seu 
posicionamento com clareza e  por isso decidiu usar a Tribuna desta Casa de Leis e 
caso não fizesse estaria sendo covarde e isso não é do seu caráter. O vereador 
Terciliano Gomes pede a prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. A vereadora Maria José 
Cardoso (Zezé Cardoso) destaca que o vereador Marcus Marcelo se posicionou 
muito bem e que o Sr. Prefeito saberá como agir na hora certa. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o vereador Marcus Marcelo pelo seu 
posicionamento, pois isso sim é ser amigo e companheiro. O vereador Silvano Faria 
parabeniza o vereador Marcus Marcelo, pois o mesmo é o melhor Presidente que 
está Casa de Leis já teve. O vereador Marcus Marcelo agradece a todos que 
manifestaram apoio e agradece também pela atenção que tiveram ao seu 
pronunciamento. Em seguida o vereador Marcus Marcelo reassume a presidência da 
Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que destaca que estão 
no caminho correto quanto aos trabalhos desta Casa de Leis e parabeniza o Sr. 
Presidente pelo seu trabalho e que o dia de hoje ficará marcado na história da 
Câmara Municipal de Araguaína com a primeira transmissão feita pela própria 
Câmara, pois as primeiras sessões que foram transmitas foram feitas através do seu 
facebook. Ressalta que o Sr. Prefeito Ronaldo é o melhor prefeito que a nossa 
cidade já teve e que se o mesmo souber esperar por quatro anos será o próximo 
Governador do nosso Estado, mas que ao povo cabe fazer a melhor escolha para o 
Governo do Tocantins. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) diz que no seu 
ponto de vista os Araguainenses devem unir forças ao Sr. Prefeito para que o 
mesmo possa ser o próximo Governador do nosso Estado. Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque diz que o Sr. Prefeito Municipal está realizando um grande 
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trabalho na nossa cidade e manifesta apoio ao vereador Marcus Marcelo pelo seu 
posicionamento. 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.  
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