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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e 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, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 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 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 Externo Nº08/18 – Gabinete do Vereador José Ferreira ( 
Ferreirinha) – Assunto: Comunicação de Ausência do Vereador José Ferreira nesta 
sessão do dia 26/03/18. Oficio nº2219/2018 – PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA – 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – Assunto: Abertura da Correição – 
Geral Ordinária da Comarca de Araguaína. Ordem Do Dia: O vereador Geraldo 
Silva, solicita para que a Sra. Irmã Dora – Presidente(a) da Vila Goiás e o Sr. 
Antonio Francisco – Presidente do Setor Santa Rita possam usar a palavra 
juntamente com o Sr. Claudecy que está inscrito na Tribuna Livre. O Sr. Presidente 
informa que precisa colocar essa solicitação em votação uma vez que a mesma foge 
ao Regimento Interno da Casa. Em seguida coloca em votação a solicitação feita 
pelo vereador Geraldo Silva. Sendo aprovada por Unanimidade. O vereador 
Terciliano Gomes pede a suspensão da sessão após o uso da Tribuna Livre, pois 
que a Sra. Vanecy  pediu a ele uma reunião com todos os vereadores. Tribuna Livre 
– Art. 196 – Regimento Interno desta Casa de Leis Nome: Claudecy Pereira dos 
Santos – Presidente da Associação de Moradores da Vila Santiago. Assunto: Tratar 
sobre as demandas das Vilas Goiás e Santiago. Com a palavra o Sr. Claudecy que 
cumprimenta a todos os presentes e destaca que os setores Vila Santiago, Santa 
Rita e Setor Goiás precisam de atenção do Poder público e diz que a Vila Santiago 
na qual representa ficou faltando duas ruas para serem asfaltadas e não sabe o 
porquê que deixaram apenas essas duas ruas. Diz que o asfalto que foi feito na Vila 
Santiago está muito bom e sabe que o mesmo chegou à Vila Santiago com a ajuda 
desta Casa de Leis, por isso estão presentes aqui hoje para pedirem o apoio dos 
vereadores para conseguirem a conclusão de toda a pavimentação asfaltica e 
também as melhorias que faltam nos setores Vila Goiás e Santa Rita. Em aparte o 
vereador professor Delan cumprimenta o Sr. Claudecy pela coerência na qual expõe 
sua fala e que o mesmo está de parabéns por vir a esta Casa de Leis cobrar pelos 
seus direitos e que esta Casa de Leis ajudará no que for possível. O Sr. Claudecy 
agradece o aparte que foi feito pelo vereador Delan. Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Júnior ressalta que a atual administração está fazendo um grande trabalho, 
mas todos sabem que ainda há muito por fazer. Não entende como é feito os 
planejamentos da pavimentação asfaltica onde se deixa apenas duas ruas de um 
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setor sem pavimentação, e que é preciso que quando se comece a fazer os 
trabalhos de pavimentação em um determinado setor que se conclua todo o serviço. 
Destaca que seria importante que pudessem fazer um requerimento assinado por 
todos os vereadores solicitando essas reivindicações que foram feitas e assim os 
moradores dos referidos setores poderão sair dessa sessão com algo concreto em 
suas mãos. Em aparte o vereador Israel Gomes parabeniza o Sr. Claudecy e os 
demais Presidentes de Bairros e destaca que os Presidentes de Bairros exercem um 
grande trabalho dentro das suas comunidades e manifesta seu apoio para ajudar no 
que for preciso. O vereador professor Delan solicita permissão para poder se retirar 
da sessão por motivo de necessidade e retornará assim que resolver a questão. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador professor Delan. Sendo aprovada por 
unanimidade. Com a palavra a Sra. Irmã Dora que cumprimenta a todos os 
presentes e destaca que o seu setor a Vila Goiás precisa da atenção do Poder 
Público, diz que não sabe mais o que falar  aos moradores da sua comunidade 
estão sempre cobrando dela onde está o asfalto, pois ela já cobrou por diversas 
vezes  do Poder Executivo e até agora nada e que espera que agora que vieram 
nesta Casa de Leis possam ter a ajuda e o apoio que estão precisando. Com a 
palavra o Sr. Antonio Francisco que agradece por esse espaço e cumprimenta a 
todos os presentes. Destaca que no seu setor a Vila Santa Rita os moradores estão 
sofrendo muito com a falta de iluminação pública e de infraestrutura. Pede a ajuda 
de todos os vereadores para que intercedam por eles junto ao Poder Público. A 
palavra é aberta aos vereadores. O vereador Geraldo Silva cumprimenta a todos os 
presentes em especial aos moradores dos setores que hora os seus Presidentes 
usaram a palavra. Diz que é conhecedor da real situação que esses setores estão 
enfrentando e por isso manifesta seu apoio para ajudar no que for preciso, pois já 
apresentou várias solicitações pedindo melhorias para os mesmos. O vereador 
Leonardo Lima registra a presença da sua esposa a Sra. Alessandra e manifesta 
seu apoio aos Presidentes de Bairros que usaram a palavra. O vereador Silvano 
destaca que é preciso que o Poder Público olhe para os referidos setores, pois há 
localidades em que os moradores não conseguem sequer entrar em suas 
residências, muitos precisam deixar seus veículos na porta de casa por não 
conseguirem guardar os mesmos nas garagens. Ressalta que existem setores na 
nossa cidade que estão intransitáveis e que o Sr. Prefeito precisa olhar com mais 
carinho e atenção para essas comunidades.  O vereador Terciliano Gomes registra a 
presença do Sr. Neurivan – Presidente do Sindicato dos Frentistas. O vereador 
Aldair (Gipão) ressalta que a nossa cidade tem crescido muito, e que sabe que ainda 
há muito por fazer. Já passou por uma situação difícil com relação ao seu setor que 
reside, pois quando foi eleito vereador o setor não era pavimentado e sofria muitas 
cobranças e que com muita luta conseguiu levar o asfalto para o seu setor. Destaca 
que o Sr. Prefeito está realizando um grande trabalho na nossa cidade e como o 
mesmo recebeu o município totalmente abandonado está tendo que realizar um 
trabalho de reconstrução e gostaria de ressaltar que a nossa cidade recebe 
moradores de todas as localidades circunvizinhas. O vereador Divino Bethânia 
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Júnior diz que o requerimento está pronto e está sendo assinado pelos vereadores e 
solicita que assim que este documento for protocolado que o mesmo seja votado 
para que os Presidentes dos referidos setores possam levar uma cópia desse 
requerimento. O Sr. Presidente cumprimenta a todos que fizeram uso da Tribuna 
Livre e ressalta que esta Casa de Leis sempre estará aberta para receber a todos 
que a procuram.  O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação verbal que foi 
feita pelo vereador Terciliano Gomes para suspensão da sessão. Sendo aprovado 
por unanimidade. O vereador Divino Bethânia Júnior solicita para que o 
Requerimento de autoria de todos os vereadores possa ser votado antes da 
suspensão da sessão. O Sr. Presidente diz que irão dar continuidade a ordem do dia 
aguardando a chegada do referido requerimento. O vereador Alcivan registra a 
presença do jovem Lucas. Projeto de Resolução Nº004/018 - Dispõe sobre a baixa 
de bem móvel do Patrimônio da Câmara Municipal de Araguaína (Veículo da 
Câmara, doação para o Executivo). Autor: Mesa Diretora. É feito a leitura em 
plenário do referido Projeto de Resolução. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº 664/18, Nº665/018, Nº666/018, Nº667/018 e 
Nº668/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº711/018 de autoria de todos os vereadores – Solicitando obras de Infraestrutura 
nos setores: Santa Rita e Vila Goiás e conclusão asfaltica da Avenida Contorno e 
Rua Travessa lll na Vila Santiago. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente solicita que seja fornecida uma cópia desse 
requerimento para os presidentes dos setores Vila Santa Rita, Vila Goiás e Vila 
Santiago. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Divino Bethânia 
Júnior assume a Presidência da Mesa Diretora, pois o Sr. Presidente vereador 
Marcus Marcelo teve que se ausentar da sessão e o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) Vice-Presidente, não está presente conforme justificado a traves do 
Oficio Nº08/18 no inicio desta sessão.  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 3ª discussão, Em 3ª votação. Aprovado 
unanimidade.  O Sr. Presidente faz uma alteração da ordem do dia para a votação 
dos requerimentos. Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº616/018, Nº617/018 e Nº618/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº606/018 e Nº607/018, Nº631/018, Nº632/018 e Nº633/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº625/018, Nº626/018 e 
Nº627/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº649/018 e 
Nº650/018. Em discussão. O vereador Geraldo Silva afirma que seus requerimentos 
são devido à necessidade dos atendimentos de saúde no município de araguaína, 
defendendo as pessoas da zona rural, destaca que há postos de saúdes para a 
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zona rural, mas o atendimento é feito uma vez no mês e que há apenas um carro 
para esse atendimento, sendo insuficiente, pois às vezes deixa de ser atendido 
devido o carro está quebrado ou algum outro motivo, assim solicita a compra do 
veiculo, e destaca que o posto de saúde do novo horizonte atende a região também.  
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente em exercício diz que irão votara os 
projetos. 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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Aldair (Gipão) pede a retirada da pauta dos 
seus Projetos de Lei Nº 004/018 e Nº005/018. O 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). É feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes solicita para que possam ser inseridos 
na pauta de hoje os requerimentos de sua autoria que estão na pauta da sessão de 
amanhã, pois precisa ir a Capital Palmas numa reunião da UVET, uma vez que é 
Presidente da mesma. O Sr. Presidente em exercício coloca em votação  a 
solicitação verbal feita pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovada por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº643/018, 
Nº644/018, Nº645/018 e Nº681/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº622/018, Nº646/018, Nº647/018 e Nº648/018.  Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº548/018, Nº614/018, Nº640/018, Nº641/018 e Nº642/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso (Zezé Cardoso): Nº521/018, Nº522/018, Nº523/018, Nº524/018 e 
Nº525/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé): Nº538/018, 
Nº539/018, Nº540/018, Nº670/018 e Nº671/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº 422/018, Nº496/018, Nº497/018, Nº553/018, Nº598/018, Nº599/018, Nº600/018, 
Nº601/018, Nº602/018 e Nº674/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Moção do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº020/018 – Moção de aplauso ao Sr. Deputado Estadual Elenil da Penha, pela 
realização da II Copa da Integração de Povoados e Assentamentos. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) Nº019/018 – Moção de aplauso ao Sr. Professor João Luiz 
Alves de Almeida, por promover todos os anos a festa da mulher, em homenagem 
às colegas de trabalho. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Indicação do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº038/018. 
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A indicação será encaminhada á quem de direito. Requerimento Nº715/018 de 
autoria de todos os vereadores – Solicitando a reconstrução da Ponte sobre o Rio 
Gurgueia e recuperação da Estrada que liga o setor Barra da Grota ao Povoado 
Gurgueia. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Geraldo Silva parabeniza o Deputado Elenil da Penha pela realização do 
evento – 2ª Copa da Integração de Assentamentos Povoados e Distritos, realizada 
no Distrito Novo Horizonte. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente em 
exercício 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.      
 


