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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatorze 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, Carlos da Silva Leite, Divino Junior do Nascimento, 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, Maria José Cardoso Santos,Terciliano 
Gomes Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do 
Salmo – 111. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação.  Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Circular nº03/2018 – 
SEPLE – Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assunto: Alerta – 
questionários do IEGM. Oficio nº240/2017/SEMASTH – Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação. Assunto: Encaminhamento de informações 
Gerais e respostas aos Requerimentos 100 e 422 do vereador Terciliano Gomes 
Araújo. Oficio Externo Nº21/18 – Gabinete do vereador Divino Bethânia Júnior – 
Assunto: Solicitação do Plenário da Câmara Municipal para o dia 16 de Maio de 
2018 na quarta-feira das 16h00min as 18h00min. Em votação a solicitação de uso 
do Plenário. Aprovado por Unanimidade. Oficio Nº165/2018 – GAB/UFT – 
Universidade Federal do Tocantins – Assunto: Requerimento de Sessão Solene. 
Ordem Do Dia: Visita Institucional – UFT (Universidade Federal do Tocantins).  O Sr. 
Presidente registra as presenças do Professor Dr. Francisco Edwirges, o Sr. André 
Ricardo – Chefe de Gabinete do Campus de Araguaína e a Sra. Domingas – 
Diretora da Universidade da Maturidade e os convida para ocuparem a Tribuna de 
Honra. Em seguida o Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora o 
Professor Dr. José Manoel – Diretor do Campus de Araguaína e passa a palavra ao 
mesmo. Com a palavra o Professor Dr. José Manoel que cumprimenta a todos e 
ressalta que é um prazer estar presente nesta Casa de Leis representando quase 20 
mil alunos, 1080 professores, 07 Diretores e Reitores. Ressalta que assumiu a 
Diretoria da UFT de Agosto 2016 a Agosto de 2020 e informa que apesar de ter sido 
criada no ano 2000, ou seja, foi instituída pela Lei nº 10.032 de 23 de Outubro de 
2000 e iniciou suas atividades somente a partir de Maio de 2003. O Professor Dr. 
Manoel destaca que o Ensino Superior tem uma carga pequena na sala de aula se 
comparada ao ensino médio, em contrapartida há obrigatoriedade de trabalhos de 
ensino de pesquisa e extensão e diz que a UFT apesar de ser pública custou 300 
milhões de reais por ano aos cofres públicos parece muito mas não é para o que é 
realizado pela Instituição. Ressalta que a UFT tem o objetivo de até 2022 ser 
reconhecida nacionalmente como uma Instituição de excelência. O Professor Dr. 
José Manoel faz uma explanação sobre todos os cursos da UFT em todo o Estado 
do Tocantins e destaca a respeito do Curso de Medicina da UFT aqui em Araguaína 
que é a meta para o funcionamento a partir e Agosto de 2018 e o concurso para 
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Técnicos e Professor já foi realizado e como não há mais tempo hábil para realizar o 
vestibular o ingresso será através do ENEM. O Professor Dr. Manoel ressalta que a 
UFT tem como valores básicos o respeito a vida e a diversidade a transparência, 
comprometimento com a qualidade, criatividade e equidade. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes pede ao Sr. Presidente que possa ser feito por todos os 
vereadores uma Moção de Aplauso pelos 15 anos da UFT em Araguaína e 
questiona sobre a Universidade do Norte que será de grande importância para a 
nossa cidade. O vereador professor Delan diz que tem o privilégio de ter sido aluno 
da extinta FACILA e que já ultrapassa mais de 40 anos desde quando se formou. O 
vereador Divino Bethânia Júnior assume a presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Marcus Marcelo destaca que quando cursava a Faculdade de Medicina Veterinária 
era Presidente do CA e foi contrário a privatização que queriam fazer e levar o curso 
para a cidade de Gurupi e houve uma grande mobilização para impedir essa 
privatização, pois seria uma grande perda para Araguaína. O vereador Marcus 
Marcelo destaca a criação do Curso de Medicina na UFT aqui na nossa cidade e que 
fica muito feliz em fazer parte desse momento. Com a palavra o Professor Dr. José 
Manoel diz que como veio falar dos 15 anos da UFT e que não seria interessante 
falar sobre a divisão, mas como foi questionado sobre Universidade do Norte, 
destaca que será preciso 496 vagas para professores e técnicos, precisam implantar 
a reitoria e que é preciso da ajuda dos políticos, pois sabe que a luta será grande. O 
vereador Geraldo Silva parabeniza o Professor Dr. José Manoel e a todos que 
compõem o quadro da UFT. O Professor Dr. Manoel destaca que investir na 
educação é um dever, pois é na educação e com a educação que o Brasil irá crescer 
e se desenvolver. Agradece a todos por esse espaço e que é uma honra mito 
grande poder ter feito parte de uma sessão nesta Casa de Leis no momento em que 
estão comemorando os 15 anos da UFT em Araguaína, pois acredita nas 
Instituições Públicas e por isso continuará sempre realizando o seu trabalho. O Sr. 
Presidente  em exercício convida a todos da UFT e da UMA para tirarem uma foto  e 
destaca que esta Casa de Leis sempre estará de portas abertas para recebê-los. Em 
seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O vereador 
Terciliano Gomes ressalta o Oficio Nº240/2017/SEMASTH da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que foi em resposta a dois 
requerimentos de sua autoria. Diz que o oficio não esclareceu nada, não respondeu 
o foi solicitado nas proposituras e solicita da Secretária da referida pasta que possa 
ser mais especifica quando encaminhar um oficio respondendo a uma propositura de 
um vereador. O vereador Geraldo Silva solicita do Sr. Presidente que possa ser 
cedido um espaço aos Conselheiros Tutelares para virem a esta casa de Leis, pois 
no dia 18/05/18 é o Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual da Criança e 
Adolescente. O Sr. Presidente sugere ao vereador Geraldo Silva que peça a um 
Conselheiro para vir e fazer a inscrição do uso da Tribuna Livre. Projeto para as 
Comissões: Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/018 – Dispõe sobre a 
modificação do §3° do Art. 27 da Lei Orgânica Municipal de Araguaína - TO, e dá 
outras providências. Autor: Delaíte Rocha Silva (Professor Delan). Proposta de 
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Emenda a Lei Orgânica nº 002/018 – Dispõe sobre a modificação do §4° do Art. 56 
da Lei Orgânica Municipal de Araguaína - TO, e dá outras providências. Autor: 
Delaíte Rocha Silva (Professor Delan). Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 
003/018 – Dispõe sobre a modificação do §3° do Art. 24 da Lei Orgânica Municipal 
de Araguaína - TO, e dá outras providências. Autor: Delaíte Rocha Silva (Professor 
Delan). Projeto de Lei Nº028/018 – Dispõem sobre a criação de um espaço físico 
destinado à prática de som automotivo em nosso Município. Autor: Terciliano Gomes 
de Araújo. Os referidos projetos serão encaminhados ás comissões competentes. O 
vereador Divino Bethânia Júnior pede alteração de pauta para a votação dos seus 
requerimentos, pois precisará se ausentar da sessão. Em votação a solicitação feita 
pelo vereador Divino Bethânia Junior. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº1154/018, 
Nº1155/018 e Nº1156/018. Em discussão. O autor das proposituras ressalta que 
solicita a conclusão da pavimentação asfaltica na Rua dos Agrimensores no setor 
Jardim Paulista, pois não entende o porquê sempre fica faltando apenas uma ou 
duas ruas em um determinado setor antes da conclusão do serviço de pavimentação 
asfaltica. Em votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Enoque Neto pede permissão para poder 
se retirar da sessão por ter uma reunião às dezessete horas. Em votação a 
solicitação feita pelo vereador Enoque Neto. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Júnior pede solicitação para poder se retirar da sessão, pois tem um 
compromisso institucional e informa que não irá retornar para esta sessão. Em 
votação a solicitação verbal feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Sendo 
aprovado por Unanimidade.  o Sr. Presidente informa que o Projeto de Lei Nº 071 
/017 –  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 e dá outras providências, no momento da 
sua redação final foi detectado um erro formal e que será corrigido agora através de 
uma Emenda, conforme o Artigo 167 do Regimento Interno desta Casa de Leis. 
Emenda Modificativa Nº002/018 de autoria do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan) subscrita por onze vereadores ao Projeto de Lei Nº071/017. Em 
discussão a Emenda Modificativa Nº002/018. Em votação a Emenda Modificativa 
Nº002/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar Nº003/018 – 
Reajusta a remuneração dos Agentes Públicos Servidores da Administração 
Municipal Direta e Indireta no Município de Araguaína, e dá outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de parabenizar o Sr. Prefeito 
por ter encaminhado esse projeto mesmo sendo pouco o reajuste mas já irá ajudar 
os servidores públicos municipais. O vereador professor Delan também ressalta que 
é pouco este reajuste, que poderia ser maior, pois não consegue compreender o 
índice que é utilizado para elaborar esse reajuste.   Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Projeto de Lei Nº024/018 – Dispõe sobre a desafetação de áreas 
públicas e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de áreas de 
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propriedade do Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. É feito a leitura do Parecer 
da Comissão de Justiça e Redação.  Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. 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 na íntegra do 
referido projeto. È feito à leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimento 
do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº1147/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador: Aldair da 
Costa Sousa (Gipão) Nº1115/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº 919/018, Nº 958/018, Nº 959/018, Nº960/018 e Nº961/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº 1021/018 e Nº1022/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva):Nº1129/018 e  Nº1130/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1161/018 e Nº1162/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do Vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola) Nº1131/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1133/018, 
Nº1134/018 e Nº1135/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1026/018 e 
Nº1027/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1152/018, Nº1138/018, 
Nº1139/018, Nº1140/018 e Nº1142/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1170/018, Nº1171/018 e Nº1172/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº1124/018, Nº1125/018 e Nº1126/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1082/018, Nº1081/018, Nº1074/018, Nº1072/018 e Nº1073/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº1009/018, Nº1084/018, Nº1085/018, Nº1086/018 e 
Nº1087/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº 051/018 – Moção de aplauso à 
Convenção CIADSETA pelo seu septuagésimo aniversário, na pessoa do Reverendo 
Paulo Martins Neto – Pastor Presidente. Em discussão. O vereador Aldair ( Gipão) 
diz que gostaria de registrar a sua admiração pelo Pastor Paulo Martins. Em votação 
a moção Nº051/018. Aprovado por Unanimidade. Moções do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº 040/018 – Moção de aplauso ao 
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Deputado Elenil da Penha, pelo posicionamento firme em se candidatar à reeleição 
para Deputado Estadual nas Eleições de outubro do corrente ano. Nº041/018 – 
Moção de aplauso ao Sr. Vereador Divino Bethânia (PROS), pelo posicionamento 
em aceitar o convite de ser candidato a Vice - Governador na Chapa “A Vez dos 
Tocantinenses”. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº052/018 de autoria da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso) – Pelo falecimento do Sr. José Carvalho da Silva. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº053/018 de autoria do 
vereador Leonardo Lima Silva – Pelo falecimento do Sr. Antônio Antunes Ferreira. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Alcivan 
Rodrigues manifesta seu apoio ao candidato Mauro Carlessi ao Governo do Estado 
e convida a todos para uma reunião hoje na Praça das Bandeiras as 19h30min. O 
vereador Aldair ( Gipão) parabeniza todos os profissionais da área da Enfermagem e 
externa sua admiração aos mesmos. O vereador Edimar Leandro manifesta seu 
apoio ao Candidato Vicentinho ao Governo o Estado. O vereador Geraldo Silva 
também manifesta seu apoio ao Candidato Vicentinho. O vereador Leonardo Lima 
diz que gostaria de informar que está apoiando o candidato Carlos Amastha ao 
Governo do Estado. O vereador Marcus Marcelo destaca que o mais importante é 
que prevaleça a democracia e que é preciso saber respeitar o posicionamento de 
cada um e destaca que apoia o candidato Mauro Carlessi. O vereador Israel pede a 
prorrogação da sessão por trinta minutos. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por Unanimidade.  O vereador Israel Gomes diz que irá acompanhar o Sr. 
Prefeito Ronaldo Dimas. O vereador Carlos Silva parabeniza o vereador Leonardo 
Lima pelo seu posicionamento, pois mesmo sendo do grupo político do Deputado 
Elenil irá apoiar o candidato Carlos Amastha que não é seu candidato, mas o 
parabeniza pela sua atitude. 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.   
  

 
 

 


