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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos seis 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 Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura em João – Capítulo – 03, Versículo – 17. 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 Costa – Assunto: Justificativa de ausência do vereador nas sessões 
dos dias 05 e 06 de Março de 2018, por realização de um procedimento cirúrgico, 
conforme atestado médico em anexo. Oficio nº010/2018 – Seção de Projetos – 
Comandante do 2º BPM – Assunto: Apoio para a Construção dos Banheiros e 
Vestiários do 2º BPM (solicita).  Ordem Do Dia: O Sr. Presidente ressalta que como 
já avisou ontem, a Assessoria do Deputado Mauro Carlesse informou na tarde de 
ontem que o mesmo não poderia estar presente na sessão de hoje.  Projeto de 
Resolução Nº003/018 de autoria da Mesa Diretora – Projeto de Resolução 
Nº003/018 – Dispõe sobre a concessão de reajuste ao Salário Base dos Servidores 
da Câmara Municipal de Araguaína e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº400/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº118/018, Nº151/018, 
Nº244/018, Nº381/018 e Nº390/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): 
Nº384/018, Nº385/018, Nº386/018, Nº387/018 e Nº388/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº 366/018 e Nº367/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo Nº191/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº363/018 e 
Nº364/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº280/018 e 
Nº283/018. Em discussão. O vereador professor Delan destaca que a Vila 
Bragantina está realmente numa situação caótica precisando que o Poder Público 
olhe para esse setor. O vereador Terciliano manifesta seu apoio às proposituras 
apresentadas. O vereador Alcivan diz que o vereador José Ferreira ( Ferreirinha) 
está correto apresentando essas solicitações pois ele mesmo já apresentou 
inúmeros requerimentos solicitando melhorias para a Vila Bragantina. O vereador 
José Ferreira ( Ferreirinha) agradece os apartes que foram feitos, mas ressalta que a 
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situação do Residencial Camargo é ainda mais critica que da Vila Bragantina, pois o 
referido setor está necessitando do que é básico como energia elétrica. O vereador 
Divino Bethânia Júnior ressalta que não é justo um loteador fazer um loteamento 
vender e depois o Município é que tem que arcar com as melhorias que precisa ser 
feito nesse loteamento, ou seja, é preciso que o Sr. Prefeito faça valer a Lei com 
relação a esses cidadãos que fazem loteamentos sem nenhuma infraestrutura. 
Ressalta que o Sr. Prefeito não pode fazer  benfeitorias em algo que sequer recebeu 
do loteador.  O vereador José Ferreira (Ferreirinha) ressalta que o vereador Divino 
Bethânia Júnior esta correto no seu posicionamento.  Em votação os requerimentos 
do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº373/018, 
Nº374/018, Nº375/018, Nº376/018, e Nº377/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares:  
Nº416/018, Nº417/018 e Nº418/018 . Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº405/018, Nº406/018, Nº407/018, Nº408/018 e Nº409/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº392/018 e Nº393/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes registra com 
muita alegria a presença do seu pai o apresentador Wanderlan Gomes. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº336/018  e Nº337/018. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que um Centro 
Comunitário representa dignidade, alegria, respeito e interação entre os moradores 
de um determinado setor e diz que é uma pena que os Deputados e Senadores não 
enxerguem os Centros Comunitários dessa forma, mas não perde a esperança de 
conseguir a construção de um Centro Comunitário no Setor Bairro de Fátima. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
do Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº414/018 e Nº415/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº022/018, Nº023/018, Nº024/018, 
Nº025/018 e Nº026/018. As indicações serão encaminhadas á quem de direito.  
Moção de Pesar Nº013/018 de autoria do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha) – Pelo falecimento do Sr. Orlando Pereira de Assunção. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº014/018 de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – Pelo falecimento do Sr. Osório 
Antonio da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº015 /018 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
– Pelo falecimento da Sra. Maria da Conceição Siqueira dos Santos. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: A vereadora Maria José Cardoso 
faz o uso da Tribuna para homenagear a todas as mulheres pelo Dia Internacional 
da Mulher – Dia 08 de Março e convida a todas para um evento que irá realizar no 
dia 08/03 no setor Noroeste na Radio Info. O vereador Geraldo Silva cumprimenta a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) em nome de todas as mulheres deste 
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parlamento pelo Dia da Mulher. Ressalta com relação á necessidade do Poder 
Público limpar as áreas públicas da nossa cidade, pois  não se pode  ficar cobrando 
do cidadão que limpem seus lotes se o próprio Município não dá exemplo e não 
limpa suas áreas públicas. Fala também sobre a falta de iluminação pública na 
nossa cidade que está deixando a desejar e questiona a respeito do projeto que foi 
aprovado por essa Casa de Leis referente á troca de lâmpadas comuns por 
lâmpadas de LED porque não é executado esse serviço e diz que gostaria de 
estender essa cobrança da troca de lâmpadas aos campos de futebol do nosso 
município. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) fala sobre a denúncia 
que foi feita a Empresa BRK, referente á contaminação do Rio Lontra, diz que a 
mesma está sendo multada por mais uma vez por estar despejando esgoto no Rio 
Lontra e a Promotoria aplicou uma multa no valor de mais de cinco mil reais.  
Ressalta que essa Casa de Leis já realizou Audiência Pública e já convidou 
representantes da BRK para comparecem a Câmara para prestarem 
esclarecimentos com relação a essa situação. O vereador Alcivan Rodrigues 
destaca ainda que essa empresa não presta um serviço de qualidade e ainda joga 
resíduos no nosso Rio Lontra e que este está pedindo socorro e espera que a 
Promotoria dessa vez possa fazer valer essa multa. O vereador professor Delan diz 
que o Rio Lontra está morrendo no inicio da sua cabeceira e que é preciso 
preocupar com o Rio Lontra no seu todo e que essa multa não irá reparar os danos 
que já foram causados ao Rio Lontra. O vereador Alcivan diz que o vereador Delan 
está certo e que é preciso sim olhar para o Rio Lontra na sua totalidade, mas é 
preciso que essa empresa a BRK faça pelo menos um trabalho de qualidade, pois a 
mesma é paga pra isso. O vereador Wagner Enoque diz que é preciso que todos 
atentem para essa situação do Rio Lontra, pois se assim não o fizerem o mesmo 
será totalmente extinto. 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.  
 


