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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos oito dias do mês de Maio 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, Divino Junior 
do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, José Ferreira Barros Filho, Maria José Cardoso Santos,Terciliano Gomes 
Araujo. Todos em número de treze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Aldair da Costa ( Gipão) para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – Capítulo – 27, Versículo – 10. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação.  
Aprovado por unanimidade. Correspondências: OF.002/2018 – PSOL – Partido 
Socialismo e Liberdade. Assunto: Solicitação do espaço da Câmara Municipal de 
Araguaína, para reunião do partido socialismo e liberdade com seus candidatos a 
governo da eleição complementar do ano de 2018, Psol de Araguaína/TO. Em 
votação a referida solicitação de uso do Plenário. Aprovado por Unanimidade. 
OF/GAB/VER/Nº11/2018 – Gabinete do vereador Edimar Leandro. Assunto: 
Justificativa de ausência e sessão do dia 08 de Maio de 2018. Oficio Gab. Ver. 
Carlos da Silva Leite nº038/2018 – Assunto: Comunicar que o vereador Carlos Silva 
chegará atraso na sessão do dia 08/05/2018. Oficio nº0040/2018 – Gabinete do 
vereador Wagner Enoque de Souza. Assunto: Justificar que o vereador Wagner 
Enoque chegará atrasado nesta sessão. Oficio Gab. Ver. Leonardo Lima Silva 
nº036/2018. Assunto: Comunicar que o vereador Leonardo Lima chegará atrasado 
na sessão do dia 08/05/2018. Comunicados do Ministério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: NºCM040223/2018, 
NºCM040217/2018, NºCM040221/2018, NºCM040220/2018 e NºCM040209/2018.  
Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº071/017 de Autoria do Executivo Municipal. Em 3ª 
discussão. O vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. Prefeito pede a retirada da referida 
matéria para sanar uma dúvida. O Sr. Presidente retira o referido Projeto de Lei a 
pedido do líder do Sr. Prefeito. Projeto de Lei Nº029/018 – Dispõe sobre a 
desafetação, retificação, unificação e desmembramento de áreas de propriedade do 
município de Araguaína e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal.  É feito 
a leitura em Plenário do referido projeto. Projeto de Lei Nº017/018 – Dispõe sobre a 
implantação do Programa Municipal de Saúde Vocal na cidade de Araguaína, 
objetivando a prevenção de Disfonias em professores da rede municipal de ensino, e 
dá outras providências. Autor: José Ferreira (Ferreirinha). É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. É feito a leitura do Parecer da Comissão que é desfavorável ao 
Projeto de Lei Nº017/018. Em discussão o Parecer da Comissão. O vereador 
Terciliano Gomes destaca que a intenção do autor da referida matéria foi de suma 
importância, pois essa matéria busca algo que está visando a prevenção e cuidado 
para com os professores da rede municipal de ensino. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) agradece o apoio do vereador Terciliano, mas ressalta que irá retirar o 
Projeto de Lei Nº017/018 de sua autoria para que possa estudar e reformular o 
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mesmo. O Sr. Presidente retira de pauta o Projeto de Lei Nº017/018 a pedido do 
autor. O vereador Terciliano Gomes faz uma solicitação verbal para que o Sr. 
Presidente possa pedir ao Jurídico da Casa para fazer um estudo e elaborar um 
Projeto de Indicação que possa ser inserido no Regimento Interno da nossa Casa, 
para que o trabalho que o vereador faz na elaboração de uma matéria não seja 
perdido e diz que gostaria de parabenizar o Sr. Presidente pelo excelente trabalho 
que está sendo feito na transmissão das sessões e que está sendo um exemplo 
para muitas Câmaras. Projeto de Lei Nº020/018 – Institui no âmbito municipal a 
Honraria Policial Destaque do Ano e dá outras providências. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Alcivan parabeniza o autor e diz que já havia apresentado um 
projeto dessa natureza e que teve que retirá-lo por questões legais e por isso 
manifesta seu apoio ao autor no sentido de que a referida matéria sendo refeita seja 
de autoria dos dois vereadores ele e o vereador José Ferreira (Ferreirinha). O autor 
do Projeto de Lei Nº020/018 pede a retirada do mesmo de pauta para reapresentá-lo 
de forma correta e agradece o apoio do vereador Alcivan Rodrigues. O vereador 
Aldair da Costa (Gipão) líder do Sr. Prefeito pede ao Sr. Presidente que possa 
retornar para a  pauta de hoje o Projeto de Lei Nº071/017 do Executivo Municipal. O 
Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa que retorne com a referida matéria 
para a ordem do dia. Os vereadores Carlos da Silva Leite e Wagner Enoque de 
Souza chegam á sessão. 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. È feita á leitura na íntegra da referida matéria. Em 
1ª discussão. O vereador Geraldo Silva pede a retirada do seu projeto para que 
possa fazer algumas correções ortográficas ao mesmo e pede ao Sr. Presidente que 
possa inserir o seu projeto na pauta da próxima semana. O Sr. Presidente retira o 
Projeto de Resolução Nº005/018 a pedido do autor do mesmo e deixa autorizada a 
sua inserção na pauta da próxima sessão. O vereador Leonardo Lima Silva chega à 
sessão. Projeto de Lei Nº071/018 – 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 Polícia Civil do Estado do Tocantins – SINPOL – TO e 
dá outras providências. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1004/018, 
Nº1005/018, Nº1006/018, Nº1007/018 e Nº1008/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº996/018, Nº997/018, Nº998/018, Nº999/018 e Nº1080/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1094/018, Nº1095/018, Nº1096/018, Nº1097/018 
e Nº1098/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1024/018, 
Nº1174/018, Nº1018/018, Nº1019/018 e Nº1020/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1107/018, Nº1014/018, Nº1015/018 e Nº1016/018. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº985/018 e Nº986/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes registra a presença do Sr. Paulo Lima – 
Chefe de Gabinete da Senadora Kátia Abreu e diz que gostaria de render seus 
agradecimentos a Senadora Kátia Abreu independente de questões partidárias. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1040/018 
e Nº1041/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): 
Nº956/018, Nº957/018 e Nº1011/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1111/018 e 
Nº1112/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº1037/018 
e Nº1036/018. Em discussão. O autor destaca a propositura de Nº1036 que trata da 
realização de um mutirão de limpeza com Campanha Educativa no combate da 
Leishmaniose Visceral que é o Calazar. Ressalta que no nosso município os casos 
dessa doença são preocupantes e que é preciso que o Executivo Municipal faça 
essa limpeza nos lotes e que cobre dos proprietários dos lotes baldios que limpem 
os mesmos e caso não o façam que efetuem essa cobrança de alguma forma. Em 
votação os requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza: Nº1102/018, 
Nº1103/018, Nº1099/018, Nº1100/018 e Nº1101/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº858/018, Nº859/018, Nº916/018, Nº917/018 e Nº918/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº877/018, Nº1010/018, 
Nº1013/018, Nº875/018 e Nº876/018.  Em discussão. O vereador Divino Betânia 
Júnior ressalta que foi informado que o Ministério Público está querendo interditar o 
Cemitério do Bairro de Fátima e que isso precisa ser visto com cautela, pois é um 
Cemitério que está em pleno funcionamento e que inclusive o seu avô está 
enterrado nesse cemitério assim como muitos entes queridos dos moradores do 
Bairro de Fátima. Destaca que ainda não houve notificação por escrito sobre esse 
fechamento, por isso está solicitando ao Executivo Municipal essa regularização e 
pede o apoio dos vereadores. Ressalta também a propositura de Nº1010 que trata 
da reforma do Centro Comunitário do setor Morada do Sol II, pois os moradores 
desse setor vieram pedir ajuda, pois este Centro Comunitário está numa situação 
muito ruim. Em votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº990/018, Nº1017/018 e Nº1071/018. Em discussão. O vereador 
Alcivan ressalta a propositura de Nº1017, pois é algo que precisa ser feito com 
urgência, que é a separação no atendimento das crianças, adolescentes, adultos e 
idosos na UPA. Diz que não pode ser aceito que bebes e crianças sejam atendidas 
juntamente com os adultos sendo que as crianças e bebes possuem menos 
imunidade, comparadas com os adultos e ainda mais quando estão doentes. O 
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vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a Presidência da Mesa Diretora. O 
vereador Marcus Marcelo destaca que todas as vezes que o Sr. Secretário da Saúde 
veio a esta Casa de Leis nas prestações de contas da Saúde , sempre solicitou do 
Sr. Secretário que fosse feito essa separação, uma vez que, a nossa cidade dispõe 
de um Hospital Municipal Pediátrico e que esse atendimento pode ser separado. Diz 
que alegam que esse tipo de atendimento que ocorre na UPA é preconizado pelo 
Ministério da Saúde, mas o Município pode sim fazer essa separação no 
atendimento. O vereador professor Delan diz que o atendimento na UPA é um 
absurdo, as pessoas chegam e se não estiverem numa situação gravíssima, ficam 
por horas e mais horas esperando para serem atendidas. O vereador Aldair da 
Costa (Gipão) destaca que a UPA segue uma planilha de atendimento que é 
determinado pelo Ministério da Saúde, o Município apenas administra a UPA, mas 
quem determina como será feito o atendimento é o Governo Federal. O vereador 
professor Delan diz que o papel do líder do Sr. Prefeito é esse mesmo, mas é 
preciso analisar as prioridades no atendimento, pois crianças tem prioridade de 
acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente e ressalta que se preciso for irá 
tomar as providências legais. O vereador Aldair (Gipão) diz que mesmo que a 
Prefeitura queira mudar não pode, pois precisa seguir as normativas do Governo 
Federal, mesmo sabendo que este requerimento do vereador Alcivan é o desejo de 
todos. O vereador Alcivan diz que se não pode ser aberto uma porta na entrada da 
UPA para fazer o atendimento separado, então que faça divisórias dentro da própria 
UPA para separar o atendimento, pois não se podem misturar crianças com adultos. 
O vereador Aldair (Gipão) destaca que se todo gestor quisesse fazer uma parede de 
gesso dentro da UPA como ficaria o referido prédio. O vereador Alcivan diz que 
esteve com o Diretor da nova OS e o mesmo lhe disse que iria fazer um estudo 
sobre essa questão da separação no atendimento, mas lhe disse que é algo que 
pode sim ser feito. O vereador Geraldo Silva diz que o atendimento pediátrico pode 
ser feito no próprio Hospital Municipal não sendo necessariamente que seja feito na 
UPA.  O vereador Alcivan diz que espera que o Sr. secretario da Saúde possa 
atender a esta propositura pois é um grande  anseio de toda população da nossa 
cidade. Em votação os requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues. Sendo 
aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº037/018 de autoria do vereador 
Divino Bethânia Júnior – Pelo falecimento da Sra. Raimundo Mendes da Silva. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Moção de Aplauso Nº039 /018 
de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Ao Sr. Dyogo Henrique 
de Oliveira pela pose ao cargo de Presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar Nº003/018 de autoria do 
Executivo Municipal – Reajusta a remuneração dos Agentes da Administração 
Municipal Direta e Indireta no Município de Araguaína e dá outras providências. È 
feito a leitura em Plenário. Oficio Nº027/018 – Paróquia São Miguel Arcanjo – 
Assunto: Convite para participarem da 8ª (oitava) Edição do Aviva Xambioá nos dias 
25,26 e 27 de Maio de 2018.  Tribuna: O vereador professor Delan diz que gostaria 
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de destacar o Parágrafo – 3º do Artigo – 69, da Lei Orgânica do nosso município que 
trata das atribuições do Sr. Prefeito e ressalta que até hoje os funcionários do 
município não receberam seus pagamentos e destaca também o Inciso – I deste 
mesmo artigo e diz que nunca ouviu falar que esse Inciso foi cumprido por atraso de 
pagamento e que gostaria e pedir o Sr. Gestor que possa fazer o pagamento pois os 
funcionários tem seus compromissos a serem cumpridos. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior ressalta que gostaria de falar sobre a sua candidatura a Vice-
Governador do nosso Estado e destaca que pela primeira vez na história do 
Tocantins um vereador foi convidado para ocupar um cargo de relevância que é o 
cargo de Vice-Governador, diz que pela primeira vez um vereador foi olhado de 
forma diferente e que fica muito feliz em estar recebendo telefonemas de apoio e 
que graças a Deus a receptiva foi favorável e agradece também aos vereadores 
desta casa de Leis que manifestaram apoio a sua pessoa. 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.  

 
 


