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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 

Tocantins. Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e dezoito, às quatorze 

horas sob a presidência do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha), 

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, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvano 

Faria da Silva e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. Havendo 

número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 

Aldair ( Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – 

91, Versículo - 07. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 

discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 

nº010/2018 – Gabinete do vereador Marcus Marcelo – Assunto: Justificativa de 

ausência na sessão do dia 27 de março de 2018. Oficio circular GVT. Nº022/2018 – 

Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência na 

sessão do dia 27 de Março de 2018. OF/CM/GVG. Nº012/2018 – Gabinete do 

vereador Gilmar Oliveira – Assunto: Atraso na sessão do dia 27 de Março de 2018. 

Ordem Do Dia: CONVITE: Em atendimento ao Requerimento Nº432/018 – Autor: 

Vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) – Assunto: Tratar das 

demandas referentes à Feirinha. Presenças: a Sra. VALDIRENE DOS SANTOS C. 

LOPES – Superintendente da FUNAMC; FÁBIO FIOROTTO ASTOLFI – Presidente 

da ASTT, Dr. DANILO LEITE – Superintendente da Secretaria Assistência Social, 

Trabalho e Habitação e o Sr. ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR – Secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente que neste ato será representado pelo 

Sr. Helter Dantas – Superintendente da referida Secretaria. Com a palavra o 

vereador Israel Gomes autor do requerimento que cumprimenta a todos os 

presentes e agradece aos convidados que atenderam ao convite desta Casa de 

Leis. Destaca que é preciso que todos atentem para o que está acontecendo com os 

comerciantes da Feirinha, pois estes não estão conseguindo vender seus produtos 

dentro do Galpão no qual foram remanejados. Diz que são pessoas que tem história 

e ajudaram a nossa cidade a desenvolver, ressalta que esteve pessoalmente no 

Galpão e viu de perto a situação que estes comerciantes estão enfrentando e que 

propôs essa discussão de hoje para que juntos pudessem encontrar uma solução 

para eles. Deixa como sugestão se é possível colocar vitrines para expor os 

produtos, e se a ASTT pode organizar o estacionamento de uma forma melhor para 

que todos possam ter acesso ao Galpão. O vereador Israel Gomes diz que as 
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pessoas que aceitaram fazer o acordo financeiro estão em situações melhores do 

que os Feirantes que hoje se encontram no Galpão. O vereador Gilmar Oliveira 

acaba de chegar à sessão. O vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu apoio ao 

vereador Israel Gomes, diz que conhece bem a história da Feirinha, pois foi criado e 

tem familiares que até hoje residem nas proximidades da Feirinha. Com a palavra o 

vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a todos os presentes e destaca que as 

cidades estão evoluindo e que é preciso que a nossa cidade acompanhe essa 

evolução. Diz que é um desafio a modernização do Galpão onde os Feirantes da 

Feirinha estão hoje, pois da forma como esse Galpão foi construído não acomoda de 

forma correta os feirantes. O vereador Israel Gomes agradece os apartes que foram 

feitos e diz que realmente é preciso a modernização do Galpão e com relação à 

mudança da Rodoviarinha da Feirinha diz que propôs essa mudança, mas que não 

seja para prejudicar ninguém quer o melhor para os Feirantes. Com a palavra o 

vereador professor Delan pergunta sobre o prazo para o retorno dos Feirantes para 

o novo prédio, se há viabilidade de construir em frente ao prédio um estacionamento 

e se haverá a transferência da Rodoviarinha para o Galpão. Com a palavra o 

vereador Geraldo Silva ressalta que as mudanças geram alguns transtornos, mas 

que essa mudança da Feirinha foi feita para que os Feirantes pudessem ter um local 

mais apropriado e adequado para a comercialização dos seus produtos e  

parabeniza o vereador Israel Gomes pela iniciativa de realizar esse debate e 

manifesta seu apoio ao mesmo. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior 

diz que infelizmente quando se fala na Feirinha as pessoas associam ao comercio 

de drogas e que não pensem que agora que acabaram com a Feirinha o comercio 

de drogas acabou que não é verdade é só passar lá que todos podem ver o que 

continua acontecendo. Ressalta que é preciso da intervenção de todos, Policia, 

Poder Público, Justiça e Sociedade, ou seja, a mudança tem que ser feita como um 

todo. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que na semana que vem deverá ir lá ao 

Galpão da Feirinha para fazer uma matéria jornalística sobre o trabalho que está 

sendo feito no Galpão onde os Comerciantes estão, pois prometeu aos mesmos que 

faria essa matéria. O Sr. Presidente em exercício abre a palavra aos convidados que 

compõem a Mesa Diretora. Com a palavra o Sr. Fabio Astolfi que cumprimenta a 

todos os presentes e ressalta que a construção do estacionamento é de 

responsabilidade da Secretaria de Obras e deixa como sugestão que caso realizem 

outra sessão como essa que convidem o Secretário de Obras. O vereador Israel 

Gomes questiona se há como instalar um redutor de velocidade e a pintura de faixas 

de pedestres com certa urgência. O Sr. Fábio diz que é difícil estipular um prazo fixo 
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para realizar esses serviços nesse período chuvoso, mas acredita que até meados 

do mês de Abril já estarão realizando os mesmos e que coloca-se a disposição para 

ajudar no que for possível. Com a palavra o Sr. Helter Dantas que cumprimenta a 

todos os presentes e destaca que o processo da Feirinha já está na segunda etapa  

e os laudos de vistorias já estão em suas mãos e que isso está incluso a mudança 

da Rodoviarinha para o Galpão e que já comunicaram as pessoas que trabalham na 

Rodoviarinha com a venda de passagens que essa mudança será feita, e informa 

que na área da antiga Feirinha e da Rodoviarinha será construído um Complexo de 

Delegacias e essa área será doada ao Estado. O vereador Israel pergunta qual é a 

data prevista para essa mudança da Rodoviarinha. O Sr. Helter Dantas diz que os 

funcionários da Rodoviarinha já foram notificados e comunicados dessa mudança e 

esteve lá juntamente com o Sr. Fábio Astolfi e a Sra. Valdirene e que assim que o 

estacionamento das Vans estiver pronto á mudança será imediata. O vereador 

Edimar Leandro solicita que quando fizerem a mudança da Rodoviarinha que não 

deixe nenhum comerciante para traz, ou seja, que acomode todos no Galpão. O Sr. 

Helter Dantas diz que irão ficar atentos nessa questão e com relação ao que vai ser 

construído será algo bem moderno e que os transtornos que estão ocorrendo serão 

passageiros. Com a palavra o Dr. Danilo que ressalta que a Secretaria de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação trabalha em conjunto para ajudar no que 

for preciso. Com a palavra a Sra. Valdirene que cumprimenta a todos os presentes  

e ressalta que o prédio do Galpão foi quase todo refeito, pois quando assumiram 

essa situação verificaram que não havia como manter o Galpão da forma como 

estava. Diz que uma equipe da FUNANC fez um estudo e um levantamento para 

saberem o que realmente os comerciantes precisavam, ou seja foi trabalho com  

eles cursos, oficinas e ressalta que orientaram os comerciantes que comercializam 

carnes sobre os padrões e normas que são exigidas pela Vigilância Sanitária. 

Ressalta que são cinquenta e dois boxes e que acredita que o formado do Galpão 

não seja um problema. Em aparte o professor Delan diz que o formato Galpão é 

inadequado e sem acessibilidade e sugestiona a Sra. Valdirene se pode ser possível 

confeccionar um Livro sobre a história da Feirinha. A Sra. Valdirene diz que amanhã 

já está marcado uma reunião com o Diretor da UFT para que os acadêmicos do 

curso de História possam dar suporte e apoio na elaboração desse livro e com 

relação ao prazo de retorno e das adaptações ao Galpão só pode ser estipulado 

após esse período chuvoso e pede para que todos ajudem a divulgar os trabalhos  

da nova Feirinha. O vereador professor Delan pede ao Sr. Fabio que o mesmo 

repense com relação o trânsito ao entorno do Hospital Regional. Com a palavra o 
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vereador Israel Gomes agradece os convidados que compareceram e fizeram os 

devidos esclarecimentos e espera que essa discussão possa trazer frutos positivos 

para resolverem essa situação dos Comerciantes da Feirinha. Com a palavra o Sr. 

Fábio Astolfi ressalta que momentos como esses são importantes e que podem 

sempre contar com a sua presença sempre que for convidado. A Sra. Valdirene 

agradece pelo convite e diz que precisam da ajuda de todos para divulgarem o novo 

local da Feirinha. O Sr. Helter Dantas agradece pelo convite e que ficou muito 

honrado por ter comparecido nesta sessão. O Sr. Presidente agradece a presença 

de todos os convidados e suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. Para Leitura 

em Plenário – Veto ao Autógrafo de Lei Nº3074/018. O referido Veto foi lido e 

encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei Nº002/018 – Dispõe sobre 

incentivos à doação de sangue no Município de Araguaína, Estado do Tocantins. 

Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Projeto de Lei Nº011/018 – Dispõe sobre o 

uso de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas contra atos de 

violência contra mulher. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). 

Projeto de Lei Nº012/018 – Dispõe sobre a obrigação do registro compulsório de 

todos os casos de câncer diagnosticados na cidade de Araguaína, Estado do 

Tocantins, e dá outras providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado 

Alcivan). Projeto de Lei Nº016/018 – Dispõe sobre o título de utilidade pública à 

Associação Social e Cultural dos Comunicadores de Rua do Tocantins 

(ASCCORTO). Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Projeto de Resolução 

Nº005/018 – Institui o “Programa Reserva de Ideias legislativas” no Município de 

Araguaína, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 

Silva). Projeto de Decreto Legislativo Nº004/018 - Concede título de cidadão à Srª. 

Maria José Lima da Mota, e dá outras providências. Autor: José Ferreira Barros Filho 

(Ferreirinha). Os referidos projetos serão encaminhados às comissões competentes. 

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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 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 3ª discussão. Em 3ª 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 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. O vereador Geraldo Silva pede a retirada dos Projetos de sua autoria: 
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Nº063/017, Nº064/017, Nº066/017 e Nº067/017. O Sr. Presidente retira as referidas 

matérias á pedido do autor das mesmas. Projeto de Lei Nº058/017 – Cria o 

Programa Municipal “Araguaína Sustentável”, de incentivo à microgeração e à 

minigeração de energia fotovoltaica, bem como políticas públicas ambientalmente 

sustentáveis, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 

Silva). É feito a leitura na integra do referido projeto. È feito à leitura do Parecer das 

Comissões que é Contrário ao referido projeto. O autor da matéria diz que a sua 

intenção era contribuir com o nosso município, mas como o projeto está com o 

parecer das comissões contrário, pede a retirada do Projeto de Lei Nº058/017 de  

sua autoria, acatando o referido parecer. O Sr. Presidente retira a referida matéria a 

pedido do autor da mesma. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 

Nº580/18, Nº 581/018, Nº 583/018, Nº687/018, Nº688/018, Nº682/018, Nº683/018, 

Nº684/018, Nº685/018 e Nº686/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva (Silvano do  

Picolé): Nº533/018, Nº534/018, Nº535/018, Nº536/018 e Nº537/018. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 

Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº512/018, Nº513/018, Nº514/018, Nº515/018 e 

Nº520/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº449/018, Nº544/018,  

Nº545/018, Nº546/018 e Nº547/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 

Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 

Nº319/018, Nº350/018, Nº316/018 e Nº317/018. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 

(Israel da Terezona): Nº518/018, Nº519/018, Nº620/018 e Nº621/018. Em discussão. 

Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar 

Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): Nº593/018, Nº594/018, Nº595/018, 

Nº596/018, Nº611/018, Nº628/018 e Nº629/018. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 

Nº563/018, Nº608/018 e Nº609/018. Em discussão. O vereador Gideon Soares 

ressalta O vereador Edimar Leandro diz que lá no SIPAR existe uma “caixa preta” 

que precisa ser descoberta. Requerimento do vereador Geraldo Francisco da Silva 

(Geraldo Silva) Nº588/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 

Nº585/018, Nº604/018, Nº623/018 e Nº624/018. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 

(Professor Delan): Nº510/018, Nº511/018, Nº543/018, Nº597/018 e Nº605/018. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador professor Delan 

solicita permissão para poder se retirar da sessão por não estar se sentindo bem. 

Em votação a solicitação feita pelo vereador Delan. Aprovado por Unanimidade. 

Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº554/018, 

Nº559/018, Nº560/018, Nº561/018 e Nº562/018. Em discussão. Em votação. 

Aprovados por Unanimidade. Moção do vereador Wagner Enoque de Souza 

Nº021/18 – Moção de aplauso à Igreja Internacional da Renovação que completou 

no dia 20 de março de 2018, oito anos de trabalhos prestados à sociedade 

Araguainense. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: 

com a palavra a vereadora Maria José Cardoso registra que hoje dia 27/03/2018 é 

um dia excepcional em sua vida, pois é o dia que teve a honra de prestigiar a 

aplicação da Lei nº3050 de 15 de Setembro de 2017 que é fruto do projeto de Lei 

019/2017 de sua autoria e que versa sobre o “Mês de Prevenção a Depressão Pós- 

Parto” e destaca que esse projeto não é uma conquista só das mulheres, mas de 

toda a sociedade araguainense. O vereador Wagner Enoque convida a todos os 

vereadores para comparecerem no sábado dia 31/03/18 ás 16h00min no local 

Nacional Eventos para o lançamento da sua pré-candidatura a Deputado Estadual. 

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. 


