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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos treze 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 e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quinze. 
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 em 
Salmos – 133. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: OF/CM/GVG. 
Nº010/2018 – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira – Assunto: Ausência do 
vereador nas sessões dos dias 12 e 13 de Março de 2018. Oficio Circular GVT 
nº020/2018 – Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de 
ausência do vereador na sessão do dia 13 de Março de 2018. Ordem Do Dia: 
Tribuna Livre – Artigo 196 – Regimento Interno desta Casa de Leis. Inscrito: 
Francisco Martins de Lima (Prof. Martins). Assunto: Mobilidade e meio ambiente no 
município. Com a palavra o professor Martins que cumprimenta a todos os presentes 
e ressalta que seria preciso que fosse uma ação conjunta com o apoio do Sr. 
Prefeito para o assunto que irá abordar hoje. Ressalta que as águas dos rios da 
nossa cidade precisam de tratamento e que é preciso saber aproveitar a água que 
passa por tratamento de despoluição, diz que é preciso fazer o desassoreamento da 
Barragem do Lago para receber a água que for tratada para afluir no Rio Lontra 
após vencer a Barragem.  Com relação ao asfalto da nossa cidade, o professor 
Martins destaca que não existem mais asfaltos novos em Araguaína e que a 
Empresa BRK CIA de Saneamento dispõe de um acervo sucateado e com isso as 
tubulações estouram produzindo buracos gerando remendos sem qualidades em 
asfaltos antigos e que esses remendos são feitos com materiais que não são 
compatíveis e que tudo isso desencadeia uma serie de problemas ao meio 
ambiente. Ressalta ainda que o Parque Cimba é um projeto mirabolante porem não 
concluído a primeira etapa e a segunda etapa nem começou e assim mesmo foi 
inaugurada fora dos anseios da comunidade, diz que os passeios interligando um 
lado da pista de caminhada ao outro lado foi um acerto, contudo a prática de 
esportes está totalmente irregular com campos de futebol espalhado por todos os 
lados, em outros espaços equipamentos de ginástica e com isso a grama é agredida 
e destaca que precisa ser feito muita coisa por se tratar de um parque. O professor 
Martins fala com relação ao lixo da nossa cidade que precisa de um aterro sanitário 
apropriado, sem esquecer a valorização da classe dos catadores de lixo, pois a 
reciclagem é a solução para essa questão do lixo. Quanto ao trânsito da nossa o 
professor Martins destaca que é preciso de uma ação mais enérgica, pois há um 
desrespeito muito grande das pessoas que estacionam em locais proibidos como por 
exemplo estacionar em frente de garagens e em locais reservados aos idosos e 
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deficientes físicos. Agradece a todos por esse espaço e diz que voltará com outro 
assunto se assim esta Casa de Leis permitir. O Sr. Presidente agradece o professor 
Martins pela presença e que o mesmo será sempre bem vindo nesta Casa de Leis. A 
palavra é aberta aos vereadores. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
cumprimenta o professor Martins pela presença nesta Casa de Leis. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que lamentavelmente no passado passaram por esta 
Casa de Leis vereadores que eram verdadeiros marginais e que teve o desprazer de 
conviver com esse tipo de pessoas e que graças a Deus as urnas resolveram esse 
problema. Destaca que o Lago Azul está sendo destruído por essa empresa a BRK 
e que a mesma esta sendo multada e espera que o Ministério Público possa fazer 
valer e aplicar quantas multas forem necessárias, pois diz que é uma empresa 
“mequetrefe” e que usa a água da nossa cidade a população paga pelos serviços 
que são péssimos e não são baratos. O vereador Divino Bethânia júnior diz que já 
deixa a sua assessoria autorizada a fazer um oficio para a Prefeitura para saber 
como esta o cumprimento da Lei referente á BRK repor o asfalto que a mesma 
destrói. Fala ao professor Martins que o mesmo está de parabéns por vir a esta 
Casa de Leis e ressaltar assuntos de grandes relevâncias. O vereador Geraldo Silva 
cumprimenta e parabeniza o Professor Martins pelo seu posicionamento e ressalta 
que é preciso que todos se conscientizem da necessidade de cuidar do meio 
ambiente e da nossa cidade e registra a presença do vereador Marquinhos “Gaiola” 
e do vice- prefeito João Filho ambos da cidade de Muricilândia. O Sr. Presidente 
informa que darão continuidade a ordem do dia da sessão anterior e posteriormente 
irão apreciar a ordem do dia de hoje e coloca em discussão o Ad - Referendum – 
Nomeação dos Senhores: Carlos Murad – Presidente do IMPAR; João Pedro 
Miranda dos Reis – Diretor Financeiro do IMPAR e Osanan Moura dos Santos – 
Diretor Administrativo, de acordo com o Art. 57, da Lei N° 3045/2017. O vereador 
Aldair (Gipão) destaca que ontem os vereadores Carlos Silva e Silvano 
manifestaram serem contrário ao Ad-Referendum e os vereador Israel Gomes se 
manifestou favorável, ele também está se manifestando favorável e pede ao Sr. 
Presidente que cumpra o Artigo – 151 do Regimento Interno e encerre a discussão 
dessa matéria. O Sr. Presidente coloca o pedido de encerramento da discussão feito 
pelo vereador Aldair ( Gipão) em votação. Sendo aprovado por Maioria com dois 
votos contrários dos vereadores Carlos Silva e Silvano Faria. Em seguida o Sr. 
Presidente coloca em votação o Ad-Referendum. O vereador Carlos Silva manifesta 
seu voto contrário e que se deve aos apontamentos que fez na sessão anterior. O 
vereador Leonardo Lima manifesta seu voto favorável e diz que gostaria de fazer 
uma ressalva, pois manifesta apoio ao vereador Carlos Silva quanto a fazer uma 
Auditoria no IMPAR. O vereador Geraldo Silva manifesta seu voto favorável, mas 
ressalta que é muito importante frisar a transparência dentro do IMPAR. O vereador 
Silvano Faria manifesta seu voto contrário. Em votação o Ad-Referendum. Aprovado 
por Maioria. Com os votos contrários dos vereadores Carlos da Silva Leite e Silvano 
Faria da Silva. O vereador Carlos Silva solicita cópia dos áudios das sessões de 
ontem e hoje e também solicita autorização para poder se retirar da sessão por ter 
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uma consulta médica agendada para as 15h 40min e assim que a consulta terminar 
retornará para a sessão. Em votação a solicitação de saída da sessão feita pelo 
vereador Carlos Silva. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente deixa 
autorizado as copias solicitadas pelo vereador Carlos Silva.  Projeto de Lei 
Complementar Nº001/018 - Dispõe sobre a instituição do “Mutirão 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. O vereador Edimar Leandro pede que 
seja lido o parecer das Comissões. É feito a leitura do referido parecer. Em 1ª 
discussão o Projeto de Lei Complementar Nº001/18. O vereador Aldair (Gipão) 
destaca que esse projeto trata da questão de pessoas que possuem débitos no 
município, principalmente os estudantes que usaram o crédito educativo na 
faculdade e que esse projeto será para que essas pessoas possam ter a 
oportunidade de quitarem seus débitos. O vereador professor Delan diz que esse já 
é o segundo projeto que o Executivo Municipal encaminha para esta Casa de Leis e 
que trata dessa questão, e são dividas que já foram judicializadas, pois o Executivo 
não pode aleatoriamente fazer essas negociações tem que ter o amparo judicial. Em 
1ª votação o Projeto de Lei Complementar Nº001/018. Aprovado por Unanimidade. 
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).  È feito á 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor da matéria destaca 
que esse projeto vem com o intuito de que os estudantes possam vir mais a esta 
Casa de Leis para que acompanhem de perto o funcionamento do Legislativo. O 
vereador Alcivan manifesta seu voto favorável e parabeniza o vereador Geraldo 
Silva pela iniciativa desse projeto. Em 1ª votação o Projeto de Resolução Nº001/018. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Divino Bethânia pede alteração de pauta 
para a votação da moção de aplauso de sua autoria, pois precisará sair da sessão 
ás dezessete horas. Em votação a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia 
júnior. Sendo aprovada por Unanimidade. Moção do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº 016/18 – Moção de aplauso ao Sr. Alexandre 
Modesto Braune, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do 
Tocantins no período de 2018/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
Nº471/018, Nº472/018, Nº473/018, Nº474/018 e Nº475/018.  Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão) Nº457/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº394/018 e  Nº395/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Nº424/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº462/018 e Nº463/018. Em 
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discussão. O autor das proposituras destaca a propositura de nº 462 que trata da 
realização de  uma sessão para poderem debater sobre o transito da nossa cidade, 
as apreensões dos veículos e as infrações de transito. O vereador Geraldo Silva 
parabeniza o autor pela iniciativa da matéria. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº410/018, Nº481/018, Nº482/018, Nº483/018 e Nº484/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da 
Silva Soares: Nº416/018, Nº434/018 e Nº435/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador professor Delan pede permissão para 
poder se retirar da sessão por não estar se sentindo bem, pois está com fortes dores 
na coluna. Em votação a solicitação feita pelo vereador professor Delan. Sendo 
aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº432/018, Nº431/18 e Nº459/018. Em discussão. O autor das 
proposituras destaca a de nº432 que trata da realização de uma sessão para 
debaterem sobre a transferência do ponto de ônibus da Feirinha e dos Feirantes da 
mesma. O vereador José Ferreira ( Ferreirinha) assume a presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta o vereador Israel pelas 
proposituras e informa que essa questão da Feirinha está sendo tratada na 
FUNAMC e por isso seria importante convidar a Sra. Valdirene da FUNAMC para 
essa sessão. O vereador Israel Gomes agradece a informação e faz um 
requerimento verbal para que no dia dessa sessão seja convidada a Sra. Valdirene – 
Superintendente da FUNAMC. O vereador Alcivan cumprimenta o autor das 
proposituras, mas ressalta que irá votar contrário ao requerimento de Nº431/018, 
pois já apresentou uma propositura pedindo a reforma da Rodoviarinha da Feirinha e 
não concorda com a mudança do ponto de ônibus daquela localidade e pede ao 
autor da propositura que se possível retire essa matéria.  O vereador Israel Gomes 
diz que não vê problema algum e pede a retirada da propositura de Nº431/018. O 
vereador Geraldo Silva diz que conversou com o Secretário Júnior Marzola e o 
mesmo lhe informou que a transferência da Rodoviarinha da Feirinha já é certa e 
acontecerá em breve, pois as obras irão dar inicio.  O vereador Marcus Marcelo 
reassume a presidência da Mesa Diretora. Em seguida o Sr. Presidente retira de 
pauta o requerimento de Nº431/018 a pedido do autor da propositura. O vereador 
Edimar Leandro diz que também não concorda com a retirada do ponto de ônibus da 
Feirinha e parabeniza o vereador Israel Gomes por ter retirado de pauta a 
propositura que trata dessa questão. Em votação os requerimentos do vereador 
Israel Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº312/18 e Nº313/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº419/018, Nº420/018, Nº421/018, Nº425/018 e Nº426/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria 
da Silva (Silvano do Picolé): Nº389/018, Nº439/018 e Nº440/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº450/018, Nº451/018, Nº452/018 e Nº453/018. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro) Nº027/018. O autor pede a retirada de pauta da 
mesma. O Sr. Presidente retira de pauta a indicação de Nº027/018 a pedido do autor 
da mesma. Em seguida o Sr. Presidente informa que agora darão inicio a ordem do 
dia da sessão de hoje. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência 
da Mesa Diretora. O vereador Marcus Marcelo pede alteração de pauta para 
apreciação dos requerimentos de sua autoria, visto que os moradores ribeirinhos ao 
Córrego Chupé  estão presentes na sessão para acompanhar a votação da matéria. 
Em votação a solicitação de alteração de pauta feita pelo vereador Marcus Marcelo. 
Aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo: Nº498/018 
e Nº433/018. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos os 
moradores do Chupé e destaca que os mesmos estão precisando de apoio, mas  
deixou bem claro que a dificuldade maior é com relação as divisas do nosso 
município, mas que se comprometeu a ajudar no que for possível. O vereador 
Gideon Soares parabeniza o autor pela propositura e ressalta que conhece bem a 
referida região, pois seu pai teve uma chácara nesta região e que foi informado que 
uma parte dessa região pertence ao município de Wanderlândia. O vereador Marcus 
Marcelo diz que essa informação dada pelo vereador Gideon Soares precisa ser 
vista e analisada para saber ao certo a qual município o Chupé pertence. O vereador 
Geraldo Silva diz  que infelizmente essa questão não é de competência do nosso 
município e que já esteve por três vezes nessa região e que levou pessoalmente o 
prefeito do município de Babaçulândia para ver a situação das estradas, só que não 
há muito interesse, pois os moradores da região são eleitores de Araguaína e 
espera que agora o vereador Marcus Marcelo possa levar essa questão ao gestor. O 
vereador Alcivan cumprimenta o vereador Marcus Marcelo pela apresentação da 
propositura e manifesta seu apoio. Em votação os requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo. Aprovados por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 007/018 – 
Acrescenta parágrafo único aos 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. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O 
vereador Marcus Marcelo destaca que foi procurado pela senhora Hetla que trabalha 
na Central de Libras do Município e que a mesma lhe informou que a Lei 
Nº2766/011 estava precisando de uma alteração e por isso está apresentando esse 
projeto. Diz que não se trata de contratar mais pessoas, pois o município dispõe de 
servidores aptos a fazerem esse serviço e que esses servidores serão adequados 
ao cumprimento dessa Lei. O vereador Edimar Leandro pede a prorrogação da 
sessão por mais trinta minutos. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Continua 
em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº007/018. O vereador Geraldo Silva parabeniza o 
vereador Marcus Marcelo pela apresentação dessa matéria. Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Nº007/018. Aprovado por Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo 
reassume a presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº454/018, Nº455/018 e Nº456/018. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva 
(Silvano do Picolé): Nº441/018 e  Nº442/018. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº427/018, 
Nº428/018, Nº460/018 e Nº461/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha): Nº314/018 e 
Nº315/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Israel Gomes da Silva: Nº460/018 e Nº461/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº436/018, Nº437/018 e Nº438/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº485/018, Nº486/018, Nº487/018, Nº488/018 e Nº489/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº464/018 e Nº465/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da 
Silva Leite: Nº423/018, Nº490/018 e Nº491/018. Em discussão. O vereador Carlos 
Silva destaca que solicita a implantação de bebedouros públicos na Avenida Cônego 
João Lima visto que muitas pessoas que transitam nessa localidade não há um lugar 
apropriado para poderem beber água e muitas pessoas não dispõe de recursos para 
estarem comprando água. Com relação a propositura para um espaço de velório 
comunitário, faz a referida solicitação por ter muitas pessoas que não conseguem 
velar seus entes queridos por não disporem de recursos financeiro para pagarem um 
local, sabe que existe uma Lei para a criação desse espaço então apresenta essa 
propositura para reforçar o cumprimento dessa Lei. Em votação os requerimentos do 
vereador Carlos Silva. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº458/018. Em discussão. O vereador Aldair destaca 
que continua fazendo essa solicitação da realização da Marcha pra Jesus, pois já 
são dois anos que não ocorre a Marcha pra Jesus e que como está sendo investido 
recursos públicos para diversos eventos não podem deixar que a Marcha Pra Jesus 
não seja realizada. Ressalta ainda que, a Lei da Marcha pra Jesus é de sua autoria, 
e caso não esteja sendo realizada por esse motivo de ser da sua autoria, deixa 
aberto para que mudem a autoria da Lei se assim for preciso. O vereador Wagner 
Enoque manifesta seu voto favorável ao referido requerimento. Em votação o 
requerimento Nº458/018. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente prorroga a 
sessão por mais trinta minutos. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº476/018, 
Nº477/018, Nº478/018, Nº479/018 e Nº480/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar do vereador Wagner Enoque de 
Souza – Pelo falecimento do Sr. Francisco de Assis do Carmo Andrino.  Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Não havendo uso da Tribuna 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.  


