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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos três dias do mês de Abril 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 e 
Silvano Faria da Silva. 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 nº0032/2018 – ARA/TO – Gabinete do 
vereador Wagner Enoque – Assunto: Justificativa de ausência nesta sessão. Oficio 
Interno Nº32/2018 – Gabinete da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) – Assunto: 
Comunicar ausência da vereadora na sessão do dia 03/04/2018. Oficio circular GVT 
nº024/2018 – Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 03/04/2018. Ofícios da Caixa Econômica Federal: 
Nº1142/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 
Geral da União, Nº1143/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União e Nº1144/2018/GIGOVPM – Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Convite da 
Cavalgada da cidade de Aragominas, para o dia 29/04/2018 as 09h00min. Convite 
dos Partidos PRB e PPS para o lançamento da candidatura do Deputado Federal 
César Halum ao Senado Federal. Oficio nº04/2018 – Conselho Diocesano de Leigos 
– CDLT – Assunto: Alterações complementares do Oficio nº02/2018. Oficio 
nº30/2018 – GAL – Grupo de Acompanhamento do Legislativo – Assunto: 
Informações de Comissões – Requer copias de Atas de Constituição e reuniões das 
Comissões bem como os relatórios de analises de trabalhos executados pelas 
comissões permanentes e provisórias da Câmara Municipal de Araguaína. O Sr. 
Presidente informa que o Portal da Transparência esta dentro do que determina a 
Lei e que pelo que entendeu sobre esse oficio estão solicitando relatórios das 
comissões da Casa mas que é importante ressaltar que o portal está 100% 
atualizado. O vereador professor Delan diz que entendeu que estão pedindo 
relatórios das comissões e que se depender dele isso será providenciado. O 
vereador Carlos Silva diz que gostaria de parabenizar as comissões pelo seu 
trabalho e não se recorda de nenhum projeto que tenha sido apreciado sem parecer 
das comissões. O vereador professor Delan diz que apenas dois projetos entram na 
primeira sessão desta legislatura sem parecer porque as comissões não haviam sido 
constituídas. O Sr. Presidente diz que o Portal está cumprindo tudo o que determina 
a Lei que disciplina o funcionamento do Portal. Ordem Do Dia: Requerimento do 
vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº673/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo: Nº566/018, Nº567/018, Nº568/018, Nº569/018 e Nº570/018. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº718/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona) Nº759/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola):  
Nº704/018  e Nº705/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº734/018, Nº735/018, 
Nº736/018 e Nº737/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº750/018, 
Nº751/018 e Nº752/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº767/018, Nº768/018 e Nº769/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan):  
Nº639/018,  Nº655/018, Nº656/018, Nº657/018 e Nº658/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  O vereador Divino Bethânia Júnior faz um 
requerimento verbal para que possa ser inserido na pauta de hoje uma propositura 
de usa autoria de Nº781/018 referente à discussão que tiveram ontem com os 
Empresários proprietários de Bares e Restaurantes na nossa cidade. Em votação a 
solicitação verbal feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do Vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº746/018, Nº747/018, Nº552/018 e Nº781/018. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de ressaltar a propositura de 
nº781/018 que trata da realização de uma sessão com a presença dos empresários 
proprietários de Bares e Restaurantes, para que consigam chegar num consenso 
sobre a questão do excesso das taxas que sobrecarregam os mesmos e destaca 
que gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que essa sessão fosse realizada na 
próxima semana na terça feira dia 10/04/2018. Em votação as proposituras do 
vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade.  O vereador Divino 
Bethânia Júnior ressalta que gostaria de pedir a todos que possam refletir com 
relação às conversas paralelas que atrapalham quando um vereador está usando a 
palavra, pois isso é uma questão de educação, diz que por muitas vezes ele mesmo 
fica mexendo no seu celular, mas está atento a tudo que  acontece na sessão, mas 
que  sempre fica calado quando alguém está usando a palavra, ou seja, se a pessoa 
não tem o que falar é melhor ficar calado.  O Sr. Presidente diz que entende o 
posicionamento do vereador Divino Bethânia Júnior, mas é preciso saber ao certo 
pois nem tudo parece o que é,  o que realmente aparenta ser, pois uma vez uma 
pessoa veio lhe falar que assiste a sessão e ficava observando que o próprio 
vereador Divino Bethânia Júnior fica o tempo todo no celular e não presta atenção 
na sessão, ou seja,  não é bem isso pois como o mesmo disse muitas vezes está 
mexendo no celular mas está prestando atenção na sessão e no que está 
ocorrendo, assim como as vezes um vereador esta conversando com outro , mas é 
sobre o que esta sendo discutido na sessão, por isso é preciso prestar atenção pois 
nem tudo parece ser o que é. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
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(Gipão): Nº755/018 e Nº756/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº739/018 e Nº740/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº026/018 de autoria do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo – Pelo falecimento do Sr. Praxedes Santos. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que gostaria de falar sobre um fato que foi informado sobre o Secretario de Estado 
que acaba de assumir o cargo e corre o risco de ser preso por não comprar os 
medicamentos que precisam para as cirurgias d Hospital Regional da nossa cidade. 
Ressalta que não conhece a pessoa que assumiu este cargo, mas destaca que os 
Secretários anteriores a ele não irão responder por nada? O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que foi informado que o problema da compra dos medicamentos 
foi resolvido, pois foi só falar que se não fizessem a compra poderiam ser presos os 
medicamentos foram comprados, ou seja, diz que a solução para os problemas foi 
encontrada, é cadeia para quem não cumprir a Lei.  O vereador Alcivan Rodrigues 
parabeniza o Sr. José funcionário da Casa e que é um corredor e deixa muitos 
jovens para traz. Considerações Finais: O vereador Aldair diz ser contra a uma 
informação que recebeu que estão querendo tirar das pessoas que fazem o 
Transporte Escolar da nossa cidade e estão querendo passar para a Empresa 
Passaredo e caso essa questão passe pela Câmara Municipal irá votar contra essa 
mudança, pois essas pessoas são cidadãos e cidadãs do nosso município que 
trabalham e ganham o sustento de suas famílias e são pessoas que investem aqui e 
pagam seus impostos aqui, diz que irá procurar o Sr. Prefeito para tratar dessa 
questão. O vereador Edimar Leandro diz que procurou o Sr. Secretário Municipal de 
Educação e o mesmo lhe afirmou que essa informação não procede, mas é bom que 
o vereador Aldair converse com o Sr. Prefeito. O vereador Geraldo Silva diz que o 
Sr. Secretario da Educação disse o que o vereador Edimar falou, mas os 
funcionários da Empresa Passaredo estão andando por toda a cidade e nos 
Assentamentos será pra que? Ressalta que é preciso saber ao certo o que procede, 
pois é preciso proteger a nossa população. O Sr. Presidente diz que estava presente 
quando o Sr. Secretário de Educação respondeu que está sendo feito um estudo 
para ampliar as rotas do Transporte Coletivo da nossa cidade, mas informa que o 
Transporte Coletivo da nossa cidade passa por uma situação delicada, pois já foram 
feitos cinco processos de Licitação e não houve comparecimento de empresas 
interessadas e ainda bem que a Empresa Passaredo assumiu. O vereador Edimar 
Leandro diz que foi informado que na garagem da Empresa Passaredo acabaram  
de chegar vinte ônibus novos. O Sr. Presidente pede ao líder do Sr. Prefeito que 
possa buscar as informações e repassar a todos para que as conversas e os 
falatórios não se estendam. 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.      
 


