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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezenove 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, 
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 
Israel Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – 
128. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº196/2018 – FUNANC – 
Fundação de Atividades Municipal Comunitária – Assunto: Agradecimentos quanto 
ao apoio ao processo de mudanças para melhorias das Feiras Livres. O Sr. 
Presidente solicita da Secretaria da Casa que seja distribuída copias desse oficio 
para todos os vereadores. Ordem Do Dia: O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
pede permissão para poder se retirar da sessão as 15h30min, pois precisará ir numa 
consulta médica  agendada  há quarenta dias. Em votação a solicitação verbal feita 
pelo vereador José Ferreira (Ferreirinha). Sendo aprovada por Unanimidade. O Sr. 
Presidente diz que hoje estão atendendo um requerimento do vereador Geraldo 
Silva e como não chegaram todos os convidados irá suspender a sessão por dez 
minutos para aguardarem a chegada dos mesmos. O vereador Gideon Soares diz 
que de forma algum está contrariando a determinação do Sr. Presidente da 
suspensão da sessão, mas gostaria de fazer uma solicitação verbal para que possa 
ser dado continuidade a pauta até que os convidados cheguem. O Sr. Presidente 
coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Gideon Soares. Sendo aprovada 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº612/018, Nº555/018, Nº556/018, Nº557/018 e Nº558/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite 
Rocha da Silva (Professor Delan): Nº506/018, Nº507/018, Nº508/018 e  Nº509/018. 
Em discussão. O autor destaca que mais uma vez apresenta proposituras solicitando 
sinalizações de trânsito horizontal que são as faixas de pedestres, pois não há mais 
faixas visíveis na nossa cidade e não se sabe o porquê a empresa responsável por 
esse serviço não está fazendo o mesmo. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº582/018 e Nº584/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº603/018. 
Em discussão. O autor destaca que a sua solicitação se faz necessária uma vez que 
as estradas da Zona Rural do nosso município precisam sempre de manutenção. O 
vereador Carlos Silva pergunta ao vereador Geraldo Silva se o Secretário de Obras 
já prestou algum esclarecimento com relação às máquinas da prefeitura que 
poderiam estar atendendo esses assentamentos e caso o vereador Geraldo tenha 
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alguma informação que possa repassar a ele. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº501/018 e 
Nº610/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente informa que irão suspender a votação das matérias para atenderem o 
requerimento do vereador Geraldo Silva pois os convidados já chegaram e após 
esse momento retornarão a ordem do dia. Em atendimento ao Requerimento 
Nº357/018 do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) – Assunto: 
Debate sobre a Campanha da Fraternidade de 2018. Convidados para ocuparem a 
Mesa Diretora: Padre Genival Lima da Silva, Pr. Euzimar Nunes – 1ª Igreja Batista 
de Araguaína e o Sr. Major Márcio Carvalho – Sub. Comandante do 2º BPM. O Sr. 
Presidente passa a palavra ao vereador Geraldo Silva,  que agradece a presença 
dos convidados que compõem a Mesa Diretora e atenderam ao convite para 
participar dessa sessão. Destaca que propôs essa sessão para que pudessem ter 
um momento oportuno para que toda a sociedade pudesse debater e apontar 
caminhos para a superação da violência. Ressalta que a Campanha da Fraternidade 
é uma realização da CNBB e que todos os anos a Igreja  Católica escolhe um tema 
que busque despertar solidariedade e reflexão e este ano o tema escolhido trata da 
violência e que esse tema é algo urgente que precisa ser visto por todos pois ela 
não perdoa ninguém e é por essa razão que todos nós não podemos nos furtar 
desse debate para refletir no que pode ser feito por cada um para frear o 
crescimento da violência em suas mais variadas formas e deseja que o debate seja 
profícuo, profundo e com apontamentos concretos. O discurso do vereador Geraldo 
Silva encontra-se arquivado na integra na secretaria da Casa. Com a palavra o 
Padre Genival Lima que cumprimenta a todos os presentes na fé me Cristo e 
ressalta que a Campanha da Fraternidade vem com uma temática que foi sugerida 
pela Igreja Católica para que possam ter o apoio das demais religiões e que o tema 
violência não está em jogo à igreja e sim a comunidade como um todo e que é 
preciso que todos se conscientizem que a violência não tem uma denominação 
religiosa. Diz que a intenção da Igreja não é apenas dizer o que precisa ser feito e 
sim ser parte da sociedade para que consigam colaborar e abraçar essa causa, no 
sentido de ser aquela voz profética que não compactua nem com o maior ou menor 
gesto de violência, pois os mais variados modos de violência agridem a vida do ser 
humano. Destaca que é preciso parar e pensar qual tem sido a forma concreta que 
estão agindo para combater a violência e diz que o fato do País ser laico não 
caracteriza ser descrente, ou não se preocupar com o outro, ou seja, a violência não 
pode dominar a capacidade que Deus concedeu para cada um que são os dons. O 
Padre Genival ressalta ainda que a paz é um gesto concreto e que todos podem 
viver dentro do que Deus determinou para cada um, e que a Igreja Católica quer ser 
parceira e se unir com todos para que consigam a vitoria sobre a violência, pois esta 
é uma realidade inegável e que precisa ser negada para que possam viver em 
harmonia com todos. Com a palavra o Pastor Euzimar Nunes que ressalta que a 
violência é algo intrínseco do ser humano, e que acha muito oportuno o tema da 
campanha que foi proposto e que pensa na violência pessoal que nunca será tratada 
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pelas instituições, mas que se pensarem assim é preciso pensar na educação de 
”berço”, e por isso quando veio para esta Casa de Leis ficou pensando em qual seria 
a violência que iria discutir hoje. Destaca que quando fala em violência a sua mente 
viaja muito e com isso fica pensando no que poderia ser feito para coibir essa 
violência que está em todo lugar, nas escolas, em casa, nas instituições, etc. Pensa 
que todos os cidadãos devem assumir que são violentos e que a frase certa deveria 
ser “Digo não a Violência”, pois estão sendo uma sociedade com muito poder e sem 
autoridade, e que é preciso que o ser humano saiba respeitar sem que se tenha 
poder para isso. Com a palavra o Major Marcio Carvalho que cumprimenta todos os 
vereadores na pessoa do Sr. Presidente vereador Marcus Marcelo e a todo o publico 
presente. Diz que gostaria de apresentar o Capitão Teobaldo que lhe acompanha, 
destaca que enquanto todos continuarem tratando a violência como um problema 
exclusivo da policia não conseguirão mudar a nossa realidade, ou seja, a violência é 
um problema social, de todos. Ressalta que é preciso investir na juventude, nas 
crianças, pois são eles o futuro e que muitas vezes essas crianças possuem pais 
que estão no crime e que precisam mostrar para elas que esse não é o caminho 
correto e que elas podem ter um futuro diferente dos seus pais. E que gostaria de 
ressaltar mais uma vez que a segurança e uma responsabilidade de todos e se 
conseguirem conscientizar a todos conseguirão mudar essa situação. A palavra é 
aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que 
cumprimenta a todos que compõem a Mesa Diretora. Parabeniza o vereador 
Geraldo Silva pela iniciativa de apresentar essa matéria e ressalta que sabe da 
importância de se focar nas gerações futuras, mas é preciso que os pais tenham a 
responsabilidade de criarem e educarem seus filhos, pois a função das escolas é de 
ensinar. Destaca que a nossa realidade hoje é bem diferente de vinte anos atrás, 
onde se tinha duas viaturas por setor e hoje a população triplicou não houve 
investimentos na nossa policia, destaca que esse concurso da policia que foi feito 
pelo Governo do Estado não irá suprir a carência que se tem de cerca de 03 (três) 
mil policiais. Destaca que é católico e que sempre tem ecoado sua voz em defesa da 
família e que lhe honra muito fazer essa discussão da campanha da fraternidade em 
defesa da vida e para combater a violência. Em aparte o vereador Gideon Soares diz 
que hoje em dia os pais estão reféns dessa modernidade, mas é preciso que todos 
tenham a preocupação de que não podem desistir de cuidarem dos seus filhos. O 
vereador Terciliano Gomes diz que termina sua fala citando uma fala da Ministra 
Carmem Lucia “que todos olhem o próximo como seu irmão e não como inimigo”. 
Com a palavra o vereador professor Delan que destaca que é preciso saber que a 
violência existe em todas as áreas e em todos os locais, das mais diversas formas, e 
que a violência na alma é o desrespeito ao outro e que só discutem a violência 
quando esta viola os seus direitos e atinge a sua pessoa, ou seja, é preciso discutir 
sobre a violência como um todo. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues 
destaca que o gráfico da violência em nosso país é alarmante e que a violência está 
presente em vários segmentos da nossa sociedade. Diz que na nossa cidade tem-se 
em média 600 ocorrências por mês de todas as naturezas atendidas pela policia 
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militar e que é um número elevadíssimo e assustador e que são números que 
precisam ser contidos e que só conseguirão isso unindo forças e por isso conclama 
a todos e coloca-se a disposição para ajudar a superarem a violência.  Com a 
palavra o vereador Wagner Enoque que cumprimenta a todos os presentes na 
pessoa do Padre Genival e destaca que sabe bem como a violência destrói as 
famílias e vidas, pois trabalha na recuperação de jovens que estão em recuperação 
de uso de drogas. Parabeniza o vereador Geraldo Silva pela apresentação da 
propositura e manifesta seu apoio para ajudar no que for preciso. O vereador Edimar 
Leandro pergunta ao Padre Genival porque a Campanha da Fraternidade é feita 
somente na quaresma. O Padre Genival diz que a Igreja Católica lança a Campanha 
da Fraternidade no período da Quaresma pelo significado que esta tem para os 
católicos e também por ser o período de preparação para a ressurreição de Cristo e 
também por ser o período de conversão e por isso a Igreja católica chama a todos 
para conclamarem essa mudança. O vereador Terciliano Gomes registra as 
presenças da Sra. Cristiane Pereira, Maria e da Sra. Aline – Agente da Policia Civil. 
O Sr. Presidente registra as referidas presenças e convida a Agente da Policia Civil 
e Delegada do SIMPOL a Sra. Aline para ocupar a Mesa Diretora. A vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) cumprimenta a todos e fala que o maior problema é o 
assassinato dos jovens e destaca a importância das políticas publicas. Com a 
palavra o vereador Israel Gomes que parabeniza o vereador Geraldo Silva pela 
apresentação e realização dessa sessão e ressalta que é um tema muito serio e que 
a base de tudo está na família que precisa ser preservada. Com a palavra o 
vereador Leonardo Lima que cumprimenta a todos os presentes, parabeniza o 
vereador Geraldo Silva e manifesta seu apoio no combate a violência. Com a 
palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) que cumprimenta a todos que compõem 
a Mesa Diretora e destaca que a presença dos pais e da família é fundamental para 
a formação de uma criança, pois são eles que irão criar e educar seus filhos e não 
pode ser esquecido que essa criação precisa ser na presença de Deus. Com a 
palavra o Pastor Euzimar sugere que se é possível a Camara Municipal juntamente 
com a Secretaria da Educação possam ver uma forma de dar mais autoridade aos 
professores, pois muitos estão adoecendo e estão afastados das salas de aulas por 
problemas como depressão. O vereador Gideon parabeniza o Pastor Euzimar pela 
sua fala. O Sr. Presidente diz que apresentou um requerimento que aborda essa 
questão e que apresentou após o incidente que ocorreu com o Diretor Mariano. O 
Pastor Euzimar diz que está falando em nome dos professores sem que os mesmos 
saibam, mas como trabalha com eles sabe bem como os mesmos estão enfrentando 
essa situação dentro das salas de aulas. Com a palavra a Agente Aline que 
cumprimenta a todos que compõe a Mesa Diretora, e destaca que a vereadora Zezé 
Cardoso disse bem quando destacou a importância das Políticas públicas e por isso 
faz um pedido a todos os vereadores que intensifiquem a cobrança para a 
implantação da Guarda Municipal na nossa cidade e destaca que a igreja tem um 
papel importante para estrutura familiar, se declara católica e fala da importância da 
igreja, traz dados de 600 a 700 homens no fim da década de 90 e que hoje o trafico 
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tem assolado a cidade de Araguaína, a parte a vereadora Zezé Cardoso fala do 
projeto de inclusão das noções básicas da Lei Maria da Penha que propôs. O Major 
Marcio Carvalho, cumprimenta a Agente Aline, ressalta que precisa da guarda 
municipal, fala que desmilitarizar a policia não adiantaria, pois em todos os lugares 
há pessoas do bem e do mal, fala do colégio militar que têm os melhores 
desempenhos nas escolas públicas, sendo que a diferença do mesmo é a disciplina 
imposta e que é ensinado o respeito, aos colegas, aos professores e aos militares 
que ali estão e que o militarismo não é a raiz do problema, e que acabar com o 
mesmo se agravará a situação. O Padre Genival reintera os agradecimentos, ao 
vereador Geraldo Silva e a todos os vereadores, registra que a solução da violência 
é a educação, que não se precisa de investimentos e conscientização, mas sim da 
capacidade de ter atitudes, de escolha do bem e não do mal, tomar as atitudes 
corretas, sempre procurar ajudar a si e aos outros, registra a fala do vereador 
Terciliano, que as famílias são fundamentais para o combate da violência, que as 
famílias não sejam tão violentadas porque é o berço da educação desde a 
antiguidade, por ultimo fala das políticas públicas, que devem ser capazes de ajudar 
em algum âmbito para minimizar a violência. Com a palavra a Agente Aline diz que 
não poderia deixar de agradecer a Policia Militar que é a policia militar mais honesta 
do nosso País. O Sr. Presidente agradece a presença de todos e ressalta que foi 
uma discussão de suma importância e que esta Casa está sempre aberta para 
ajudar no que for preciso. Em seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. 
Reaberto os trabalhos.  Oficio Nº01/2018 – Rita Menezes – Presidente da CDLT. O 
Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa que distribua copias desse oficio para 
todos os vereadores. Projeto de Lei Nº003/018 – Institui no Município de Araguaína 
“A Semana Municipal de Conscientização do Autismo”. Autor: Marcus Marcelo de 
Barros Araújo. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes. 
Projeto de Lei Complementar Nº002/018 – Acrescenta parágrafo único ao artigo 274 
da Lei Complementar n° 058, de 30 de dezembro de 2017. Autor: Executivo 
Municipal. (Referente aos Mototaxistas). É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. O vereador Edmar Leandro diz que não entende porque 
não tem nenhum representante das classes, pois é uma matéria muito boa e 
gostaria de pedir ao líder do Sr. Prefeito que possa retirar o projeto para que os 
interessados possam estar presentes amanhã na votação dessa matéria. O vereador 
Aldair (Gipão) agradece ao vereador Edimar Leandro pela sua preocupação, mas 
hoje irão votar esse projeto e amanhã os representantes das referidas classes 
estarão presentes para acompanhar a votação da mesma.  Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Complementar Nº002/018. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
prorroga a sessão por mais uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº014/018 – Dispõe sobre a instituição 
da Ouvidoria Municipal e o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de parabenizar 
o Executivo Municipal pelo projeto, mas ressalta que de acordo com esse projeto 
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todo cidadão terá resposta da sua solicitação, enquanto que o Projeto de sua autoria 
que foi aprovado por essa Casa de Leis solicitando informações do Executivo 
Municipal foi vetado pelo Sr. Prefeito. O vereador Edimar Leandro ressalta que é um 
projeto muito bom. O vereador Terciliano diz que o vereador Geraldo Silva fez uma 
observação importante sobre o seu projeto e por isso une forças ao mesmo, mas 
manifesta seu voto favorável a matéria em pauta. Em 1ª votação o projeto de Lei 
Nº014/018. Aprovado por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes pede 
permissão para poder se retirar da sessão por ter um compromisso agendado com 
os representantes da UMA. Em votação a solicitação verbal feita pelo vereador 
Terciliano Gomes. Sendo aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei nº 013/18 – 
Institui a realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creches, e dá outras 
providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feito a 
leitura na íntegra do referido parecer. È feito à leitura do parecer das Comissões que 
é contrário ao referido projeto. O autor da matéria pede a retirada do seu projeto. O 
Sr. Presidente retira de pauta o Projeto de Lei Nº013/018 a pedido do autor do 
mesmo.  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). Autor: Executivo 
Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Nº007/18 – 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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 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. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº396/018, Nº397/018  e 
Nº549/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira da Costa (Gilmar da Auto Escola): 
Nº589/018 e Nº590/018, Nº591/018 e Nº592/018.  Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº516/018 e Nº517/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº444/018, Nº445/018, Nº446/018, Nº447/018 e Nº448/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso dos Santos (Zezé Cardoso): Nº499/018, Nº500/018, Nº502/018, Nº503/018 
e Nº504/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº 528/018, 
Nº529/018, Nº530/018, Nº 531/018, Nº532/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos Vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº564/018, Nº578/018 e Nº579/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Moção de Pesar Nº019/018 de autoria do vereador Israel Gomes da 
Silva – Pelo falecimento do Sr. Antonio Alves da Cruz. Em discussão. O vereador 
Israel Gomes diz que a moção está aberta para os vereadores que queiram 
subescrever na mesma. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº032/018. Indicação do 
vereador Carlos da Silva Leite Nº030/018. Indicações do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº033/018, Nº034/018 e Nº035/018. Indicação do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº031/018. As indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. 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.  
 


