
 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e quatro 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, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva e Maria José Cardoso Santos. 
Todos em número de doze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 46. O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação.  Aprovado por unanimidade. Correspondências:  
Oficio nº002/2018 – Katileya Marques Rodrigues – Diretora de Gabinete – Assunto: 
Comunicar o retorno do vereador Enoque Neto Rocha de Souza a partir da data de 
24 de Abril de 2018. Oficio Circular GVT nº027/2018 – Gabinete do vereador 
Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 24 de Abril 
de 2018. Oficio interno Nº19/2018 – Gabinete do vereador Divino Bethânia Júnior – 
Assunto: Comunicar ausência do vereador na sessão do dia 24 de Abril de 2018. 
Oficio nº 0038/2018 – Gabinete do vereador Wagner Enoque de Souza – Assunto: 
Justificar a ausência do vereador na sessão do dia 24 de Abril de 2018. Oficio 
Nº025/2018 – Gabinete do vereador Alcivan José Rodrigues – Assunto: Ausência do 
vereador na sessão do dia 24 de Abril de 2018. Oficio Gab.Ver.Carlos da Silva Leite 
Nº034/2018 – Assunto: Justificar a ausência do vereador na sessão do dia 24 de 
Abril de 2018, por motivo de saúde. Ordem Do Dia: Projeto de Lei N º011/018 – 
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). È feita à leitura na íntegra do referido projeto. O vereador professor Delan 
solicita que seja lido o Parecer da Comissão de Justiça e Redação. È feita à leitura 
do referido parecer e que o mesmo é desfavorável ao projeto. Em 1ª discussão. O 
Sr. Presidente informa que será discutido o parecer pois o  mesmo é contrário  ao 
projeto é preciso derrubar o parecer para poderem discutir o projeto. O vereador 
Edimar Leandro destaca a importância do seu projeto, mas como o mesmo está com 
os parecer contrário da Comissão irá retirar o seu Projeto de Lei de Nº011/018 e diz 
que irá reapresentar através de requerimento. O Sr. Presidente retira  de pauta o 
Projeto de Lei Nº011/018 a pedido do autor da matéria. O vereador Aldair (Gipão) 
líder do Sr. Prefeito pede ao Sr. Presidente que possa inserir na pauta de hoje o 
Projeto de Lei Nº 071/017 de autoria do Executivo Municipal, pois havia retirado o 
mesmo da pauta da sessão anterior por não ter quorum para sua votação, uma vez 
que, os vereadores que não estavam presentes na sessão anterior foi devido a 
estarem resolvendo questões partidárias referentes as Convenções Partidárias, que 
foram realizadas na Capital Palmas. O Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa 
que retorne com o Projeto de Lei  Nº071/017  do Executivo Municipal a pedido do 
líder do Sr. Prefeito e já deixa autorizada a sua inserção na ordem do dia de hoje. E 
esclarece que como já foi dito pelo vereador Aldair (Gipão) ontem e hoje os 
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vereadores que não compareceram nas duas sessões justificaram através de oficio 
devido as Convenções Partidárias e gostaria de esclarecer ao Sr. Dean Loucura que 
fez uma critica através das redes sociais quanto as ausências dos vereadores e 
ressalta também que em seis anos dessa Presidência apenas duas vezes não foi 
realizado sessão por falta d quorum.   Em seguida o Sr. Presidente solicita que seja 
feito a leitura na integra do Projeto de Lei Nº071/017 de  autoria do Executivo 
Municipal – Dispõe sobre desafetação e concessão de direito real de uso de área 
pública de domínio do Município de Araguaína/TO ao Sindicato dos Servidores da 
Policia Civil do Estado do Tocantins – SINPOL – TO, e dá outras providências. 
Como há uma emenda ao mesmo é feita a leitura da Emenda Aditiva Nº001/018 de 
autoria do vereador Delaite Rocha (professor Delan).   Em discussão a Emenda. O 
vereador Edimar Leandro pede que possa ser lido o parecer das comissões. É feito 
a leitura do Parecer das Comissões. O vereador Edimar Leandro pede a suspensão 
da sessão. O Sr. Presidente informa a todos que agendou para as dezesseis horas a 
entrega do veiculo que a Câmara Municipal está doando para a Secretaria Municipal 
da Administração para uso fruto do Conselho Tutelar e que essa entrega será feita 
na sessão de hoje. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Continua em 
discussão a Emenda Aditiva Nº001/018. O vereador professor Delan diz que a 
finalidade dessa emenda aditiva é fazer cumprir o Artigo 4º do projeto e por isso 
achou por bem apresentar essa emenda. O vereador Geraldo Silva parabeniza o 
vereador professor Delan pela apresentação dessa emenda e manifesta seu voto 
favorável ao projeto e cumprimenta a Sra. Aline e a todos que empenharam pela 
aprovação desse projeto. O vereador Gideon Soares diz que gostaria de parabenizar 
o vereador professor Delan por ter apresentado essa emenda.  O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) destaca que essa emenda é muito importante, pois está 
sendo incluso na Lei essa obrigação social. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
destaca que é uma luta louvável e podem contar com seu voto favorável. Em 
votação a Emenda Nº001/018. Aprovado por Unanimidade. Em 1ª discussão o 
Projeto de Lei Nº071/017. O vereador Aldair da Costa ( Gipão) pede o voto favorável 
dos nobres vereadores e destaca a importância desse projeto. O vereador professor 
Delan ressalta que é preciso que todos saibam que a aprovação desse projeto é um 
passo muito importante para o nosso município e que essa aprovação só está sendo 
possível por esta Casa de Leis. O vereador Israel Gomes diz que fica extremamente 
feliz em poder  fazer parte desse processo de aprovação desse projeto. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) manifesta seu voto favorável e parabeniza a todos da 
polícia civil que se empenharam na realização desse projeto. O Sr. Presidente deixa 
seus cumprimentos a Sra. Aline e ao Presidente do SINPOL – TO pelo empenho que 
tiveram para a construção desse projeto. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº071/017. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Secretario 
Municipal de Administração – Joaquim Quinta Neto e o convida para compor a Mesa 
Diretora. Cumprimenta a equipe da Secretaria Municipal de Administração e aos 
Conselheiros Tutelares que compõem a Tribuna de Honra e ressalta que este Ato da 
doação do veiculo da Casa foi um empenho não somente da Presidência da Casa, 
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mas de todos os Parlamentares. Em seguida o Sr. Presidente solicita que seja lido o 
Termo de Doação  e Entrega do veiculo a Secretaria Municipal de Administração que 
será de uso e fruto do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente informa que será assinado 
o Termo de Doação e  abrirá a palavra aos vereadores e em seguida irá suspender a 
sessão para fazer a entrega da chave do veiculo pois o mesmo encontra-se na 
garagem do prédio da Câmara Municipal. O vereador Edimar Leandro ressalta que 
tem certeza que esse veículo será muito bem usado pelo Conselho Tutelar e 
cumprimenta o Sr. Secretario Joaquim Neto e destaca que é uma honra participar 
desse momento. O vereador Geraldo Silva ressalta que é de suma importância à 
doação desse veiculo pois sabe da necessidade que os Conselhos Tutelares tem de 
um veiculo para atenderem a Zona Rural da nossa cidade e que o mesmo será 
muito bem utilizado e parabeniza o Sr. Presidente pela realização dessa doação.  O 
vereador professor Delan destaca que a Câmara Municipal mais uma vez presta um 
serviço social para a nossa sociedade. O Sr. Presidente convida a Conselheira 
Tutelar Renata Rego para que possa se pronunciar em nome de todos os 
Conselheiros. Com a palavra a Conselheira Renata que cumprimenta a todos os 
presentes e destaca que é muito gratificante ter o Poder Legislativo como parceiro 
do Conselho Tutelar e que estão muito gratos por terem lembrado das crianças e 
adolescentes da nossa cidade pois esse veiculo é um bem que será utilizado para 
dar assistência a eles. Com a palavra o Secretario Joaquim Neto que agradece 
pelos cumprimentos feitos e que o bom trabalho da Secretaria da Administração só é 
possível pela grande equipe que a referida Secretaria possue. Ressalta que essa 
doação foi uma generosidade deste Parlamento e que é muito gratificante saber que 
a proposta da doação foi aceita por unanimidade entre todos os Parlamentares e 
parabeniza a Casa pela celeridade no processo da doação e que estão de parabéns 
e agradece imensamente por esse ato. O Sr. Presidente destaca que o trabalho e 
ação que este veiculo será utilizado no Conselho Tutelar não tem preço que pague 
por isso estão fazendo essa doação e que isso deixa a todos muito gratificados e 
destaca que é a primeira vez na história desta Casa de Leis que é feita uma doação 
de um veiculo para o Executivo Municipal. Após a assinatura do Termo de Doação e 
Entrega do Veiculo pelo Sr. Presidente e pelo Secretario Municipal de 
Administração,  o Sr. Presidente suspende a sessão para a entrega da chave do 
veiculo. Reaberto os trabalhos. O vereador Gilmar Oliveira pede permissão para 
poder se retirar da sessão por dez minutos. Em votação a solicitação feita pelo 
veador Gilmar Oliveira. Sendo aprovado por maioria com um voto contrário do 
vereador Edimar Leandro. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso): Nº910/018, Nº911/018, Nº913/018, Nº914/018, Nº915/018, 
Nº862/108, Nº873/018, Nº907/018, Nº908/018 e Nº909/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo: Nº939/018, Nº940/018 e Nº941/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº929/018, Nº936/018, Nº973/018 e Nº978/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da 
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Silva Soares: Nº933/018, Nº934/018 e Nº935/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva): Nº967/018 e Nº968/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº801/018, Nº802/018, Nº803/018, Nº851/018 e Nº852/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº043/018 de 
autoria do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) – Pelo falecimento 
do Sr. Domingos da Cruz Machado. Em discussão. O vereador Israel Gomes 
destaca que é com muito pesar que apresenta essa moção pelo falecimento do Sr. 
Domingos que foi seu sogro e que seus filhos estão sentindo muito a perda do avô. 
A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pede para subscrever na moção. O 
vereador Israel Gomes destaca que a moção está aberta para todos os vereadores 
que queiram subscrever na mesma. Em votação a moção Nº043/018. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº921/018, 
Nº922/108, Nº923/108, Nº969/018 e Nº970/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº981/018 e Nº982/108. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº947/018, Nº948/018, Nº949/018, Nº950/018 e Nº951/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº051/018, Nº052/108, Nº053/018, Nº054/018 e 
Nº055/018. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O 
vereador Aldair da Costa (Gipão) fala que é preciso que todos tenham a consciência 
de saberem votar nessas próximas eleições, pois não adianta nada ficar somente 
criticando e reclamando é preciso saber votar e escolher os políticos certos para 
representarem o povo. O Sr. Presidente cumprimenta e registra a presença do Sr. 
Tiago Dimas. 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.    


