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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, 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. Todos em número de dez. 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 Nº392/2018 – FUNAMC – Assunto: 
Solicitação de Representante. Oficio Nº002/2018 – Katileya Marques Rodrigues – 
Diretora de Gabinete – Assunto: Comunicar o retorno para essa Casa de Leis do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza – PSL a partir da data de 24 de Abril de 
2018. Oficio Nº34/2018 – Gabinete da vereadora Maria José ( Zezé Cardoso) – 
Assunto: Comunicar ausência da vereadora nesta sessão do dia 23/04/2018. Oficio 
Nº16/2018 – Gabinete do vereador Divino Júnior do Nascimento – Assunto: 
Comunicar a ausência do vereador nesta sessão do dia 23/04/2018. Oficio 
Nº024/2018 – Gabinete do vereador Alcivan Rodrigues ( Soldado Alcivan) – Assunto: 
Comunicar ausência do vereador nesta sessão do dia 23/04/2018. Oficio 
Nº033/2018 – Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite – Assunto: Justificativa de 
ausência do vereador nesta sessão do dia 23/04/2018, por motivo de saúde. Oficio 
Circular GVT Nº027/2018 – Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: 
Justificativa de ausências nas sessões dos dias 23 e 24/04/2108. Oficio 
Nº0025/2018 – Gabinete do vereador Wagner Enoque – Assunto: Justificar a 
ausência do vereador nesta sessão dia 23/04/2018. Oficio Nº218/2018/SMF – 
Secretário Municipal d Fazenda – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários 
referente ao mês de Março de 2018. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº022/18 – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de ser instalado sistema de monitoramento 24 horas 
em todas as instituições bancárias, financeiras, caixas eletrônicos, correspondentes 
bancários, agências de correios e/ou correspondentes e casas lotéricas em sua área 
interna e externa localizadas no Município, e dá outras providências. Autor: José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº023/18 – Institui a Campanha 
“Coração de Mulher”,e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). Os referidos projetos serão em caminhados ás comissões 
competentes. O vereador Aldair da Costa( Gipão) líder do Sr. Prefeito pede a 
retirada de pauta do Projeto de Lei Nº071/017 de autoria do Executivo Municipal. O 
Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do líder do Sr. Prefeito. Projeto de 
Lei Nº067/017 – Institui o Programa de Reflorestamento e de reposição de árvores 
em locais públicos com a Parceria Público – Privada (PPP) no Município de 
Araguaína, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva). È feito a leitura na integra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador 
Geraldo Silva autor do projeto destaca a importância do seu projeto na preservação 
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do meio ambiente e como sendo uma forma de estimular as pessoas a cuidarem e 
preservarem o mesmo. Mas como a matéria se encontra com os dois pareceres o do 
Jurídico da Casa e das Comissões irá retirar o projeto para não ser contrários aos 
mesmos. O Sr. Presidente retira o Projeto de Lei Nº067/017 a pedido do autor do 
mesmo. O vereador Aldair da Costa (Gipão) pede a retirada da pauta do Projeto de 
Lei Nº015/018 de sua autoria e ressalta que irá sinalizar a Mesa Diretora quanto ao 
retorno dessa matéria. O Sr. Presidente retira da pauta o Projeto de Lei Nº015/018 a 
pedido do autor do mesmo. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva ( 
Professor Delan): Nº796/018, Nº797/018, Nº798/018, Nº799/018 e Nº800/018. Em 
discussão. O vereador professor Delan destaca que já são inúmeras as proposituras 
que vem apresentando solicitando a reposição, recuperação e até mesmo que sejam 
feitas as sinalizações vertical e horizontal na nossa cidade. Ressalta que estão 
sempre sendo noticiados acidentes de trânsito alguns com vítimas fatais como foi o 
acidente ocorrido nesta madrugada próximo ao Parque Cimba vitimando dois jovens 
e que muitos desses acidentes poderiam ser evitados se as localidades estivessem 
bem sinalizadas. Em votação os requerimentos do vereador professor Delan. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a 
presidência da Mesa Diretora. Requerimento Nº1012/018 de autoria do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Em discussão. O vereador Edimar 
Leandro ressalta que apresenta essa propositura por ter recebido vários pedidos da 
população pedindo esclarecimentos quanto a realização do concurso do Quadro 
Geral da Prefeitura de Araguaína. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o autor da 
propositura e ressalta que também protocolou uma propositura de teor semelhante e 
como a Secretaria da Casa lhe informou que havia essa matéria do vereador Edimar 
Leandro achou por bem deixar a sua propositura na pauta para que uma ajude a 
outra reforçando os pedidos da realização do Concurso do Quadro Geral e da 
Guarda Municipal da Prefeitura de Araguaína. Em votação o requerimento 
Nº1012/018. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva ( Geraldo Silva): Nº924/018, Nº965/018 e Nº966/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do Gideon da 
Silva Soares: Nº930/018, Nº931/018 e Nº932/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola): Nº942/018, Nº943/018, Nº944/018, Nº945/018 e Nº946/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva ( Israel da Terezona): Nº925/018, Nº926/018, 
Nº927/018 e Nº928/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferrerinha): Nº979/018 e 
Nº980/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Leonardo Lima Silva: Nº889/018, Nº890/018, Nº891/018 e Nº892/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº237/018, Nº238/018, Nº920/018, 
Nº937/018 e Nº938/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Indicações do vereador Edimar Leandro da Conceição: Nº046/018, Nº047/018, 
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Nº048/018, Nº049/018 e Nº050/018. Oficio Nº001/2018 – Katileya Marques 
Rodrigues – Assunto: Comunicar ausência do vereador Silvano faria nesta sessão 
do dia 23/04/2018. Indicação Nº058/018 do vereador Edimar Leandro. Indicação 
Nº057/018 de autoria de todos os vereadores. As Indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. O vereador José Ferreira (Ferreirinha)  pede autorização para poder 
se retirar da sessão pois precisa ir a uma consulta médica as 16h 30min. Em 
votação a solicitação do vereador Jose Ferreira. Aprovado por unanimidade.  Moção 
de Pesar Nº038/018 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva ( Israel da 
Terezona) – Pelo falecimento do Sr. Darlam Carvalho Reis. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº042/018 de autoria do 
vereador Gilmar Oliveira Costa ( Gilmar da Auto Escola) – pelo falecimento da Sra. 
Vanessa Fernanda Andrade Nascimento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Geraldo Silva fala sobre as Convenções 
Partidárias que se realizaram na capital Palmas  e ressalta que essa Casa de Leis 
está de parabéns por ter um dos seus vereadores escolhido que é o vereador Divino 
Bethânia Júnior que já foi homologado como candidato a Vice-Governador do 
Senador Vicentinho Alves que é candidato a Governador do Estado e manifesta a 
sua satisfação de ver um dos seus colegas deste Parlamento representando a nossa 
cidade nesse novo desafio. Diz que também gostaria de manifestar os seus 
cumprimentos e deixar os parabéns ao vereador Silvano Faria (Silvano do Picolé) 
que está deixando essa Casa de Leis e que realizou um grande trabalho. O vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) também fala sobre as Convenções e destaca que 
também recebeu o convite para ser candidato a Vice-Governador e achou melhor e 
mais prudente não aceitar, mas gostaria de parabenizar o vereador Divino Bethânia 
Júnior por ter colocado o seu nome nessa nova etapa e deseja ao mesmo muito 
sucesso. Em seguida o vereador José Ferreira ( Ferreirinha) se retira da sessão 
conforme autorização aprovada em Plenário. O vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) assume a Presidência da Mesa Diretora.  O vereador Gideon Soares diz 
que gostaria de deixar os seus agradecimentos ao vereador Silvano Faria e que com 
fé em Deus o mesmo retornará para esta Casa de Leis.  O vereador Marcus Marcelo 
destaca que esta Casa de Leis mostrou o seu poder com a candidatura a Vice 
Governador do vereador Divino Bethânia Júnior e que foram cogitados outros nomes 
de vereadores e isso mostra bem que a composição desse Parlamento, com relação 
a saída do vereador Silvano ressalta que gostaria de parabeniza-lo pelo trabalho que 
realizou nesta Casa de Leis e destacar que o mesmo nunca mudou a sua forma de 
ser e isso mostrou a pessoa integra que o vereador Silvano Faria sempre foi e é. O 
vereador Geraldo Silva registra a presença do vereador Lívio do Distrito de 
Bielândia. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de 
todos e declara em cerrada esta sessão.  Para constar lavrou-se esta ata que depois 
d e lida e aprovada será devidamente assinada.     
 

 
 


