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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quinze 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  Gilmar de Oliveira 
Costa ( Gilmar da Auto Escola)  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em João – Capitulo – 03, Versículo – 16. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação.  Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Ofícios da Caixa Econômica Federal – Gerência Executiva de 
Governo Palmas/TO: Nº1919/2018/GIGOVPM/SRTOCANTINS – Assunto: Alteração 
contratual, Nº1771/2018/GIGOVPM/SRTOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual 
e Nº1812/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 
Geral da União. OFICIO/ADAPEC/DRS/Nº007/2018 – ADAPEC TOCANTINS – 
Assunto: Solicitar o Auditório da Casa para uma reunião do Presidente da Agência 
com os Servidores da ADAPEC que será realizada no dia 18 de Maio de 2018 de 
08h00min as 12h00min para atender um público estimado de 60 pessoas. Em 
votação a solicitação de uso do Plenário da Casa. Aprovado por Unanimidade.  O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) pede autorização para poder se retirar da 
sessão as 15h00min, por ter uma viagem agendada para este horário. Em votação a 
solicitação feita pelo vereador José Ferreira (Ferreirinha). Sendo aprovado por 
Unanimidade. Ordem Do Dia: Convite: Em atendimento ao Requerimento Nº863/018 
– Autor: Mesa Diretora. Assunto: Homenagem ao dia do Defensor Público. 
Presenças: RUBISMARK SARAIVA MARTINS – Defensor Público; ALANA 
MENEZES AURÉLIO – Defensora Pública, SANDRO FERREIRA PINTO – Defensor 
Público, MICHELE VANESSA DO NASCIMENTO – Defensora Pública e LUÍS DA 
SILVA SÁ – Defensor Público. É feito a leitura do Requerimento Nº863/018 de 
autoria da Mesa Diretora que originou essa sessão em homenagem aos Defensores 
Públicos. Em seguida o Sr. Presidente passa a palavra ao vereador Divino Bethânia 
Junior – 2º Vice- Presidente da Mesa Diretora para fazer a defesa do referido 
requerimento. O vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a todos os presentes 
e em especial aos Defensores Públicos e Assessores presente nesta sessão. 
Ressalta que o Poder Legislativo se assemelha muito aos princípios e ao que a 
Defensoria Pública faz, uma vez que, esta exerce o seu papel tão importante nas 
garantias daqueles que não podem arcar com os custos de uma ação, ou seja, o 
Defensor Público é a voz da sociedade e acima de tudo a Defensoria Pública 
defende a coletividade, o bem, mas não fala pela Lei, pois isso é papel do Ministério 
Público, a Defensoria Pública defende a quem busca por justiça, ou seja, a 
Defensoria é o advogado do povo. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que o 
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papel do Defensor Público precisa ser mais visto, diz que já presenciaram por várias 
vezes a Defensoria Pública agir em prol do direito da coletividade, exemplo disso foi 
a desocupação da Feirinha. Ressalta que o tratamento com respeito é o que importa 
para muitas pessoas e que a Defensoria Pública entra em cena nessa questão, 
exemplo disso é o nome social que para uma classe da sociedade foi uma grande 
conquista. Diz que sabem da proximidade do trabalho dos vereadores e da 
Defensoria Pública e se estão buscando os vereadores é porque alguma parte ou 
alguma engrenagem da “maquina publica” falhou quer seja municipal ou estadual. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que sempre aconselha aos cidadãos que lhe 
procuram no seu gabinete pedindo ajuda que procurem a Defensoria Pública em 
busca dos seus direitos. Agradece as presenças dos Defensores Públicos e dos 
Assessores e que todos se sintam muito bem vindos nesta Casa de Leis. Com a 
palavra o Dr. Rubismark Saraiva Martins – Defensor Público, que cumprimenta a 
todos os vereadores e a todos os colegas Defensores Públicos na pessoa do Dr. 
Luis da Silva Sá e aos Assessores na pessoa da Sra. Glauciana Montelo. Diz que vir 
hoje nesta Casa de Leis falar sobre a Defensoria Pública é algo que simboliza muito 
e que lhe deixa mito emocionado pelo momento que a Defensoria esta 
atravessando, ressalta que a Defensoria Pública subiu de degrau organizacional e 
material, e destaca que a Defensoria é um órgão independente, mas essencial ao 
funcionamento jurisdicional. Destaca ainda que a Defensoria Pública se assemelha 
muito ao Poder Legislativo, pois não há um poder que escute mais os clamores da 
sociedade como o Poder Legislativo. Ressalta que nos dias de hoje são vistos 
muitos conflitos e que é um grande desafio para a Defensoria Pública que apenas 
exerce o papel do Advogado da pessoa pobre, mas que lhe orgulha muito exercer 
esse papel, pois defendem as pessoas que mais necessitam. Ressalta que nas suas 
viagens a trabalho da Justiça Itinerante vê de perto as dificuldades enfrentadas 
pelos cidadãos para se locomoverem, que não tem acesso a Justiça e que levam 
esse programa não somente para as cidades, mas para os Assentamentos e 
Povoados. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria de falar com 
relação ao transporte público que é necessário para a nossa população, mas é algo 
que está falido e destaca que sugeriu ao Executivo Municipal a criação de um Fundo 
para a manutenção do Transporte Público na nossa cidade e destaca que gostaria 
de externar a sua admiração pelo trabalho da Defensoria Publica do nosso 
município. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior destaca que é preciso 
dar respostas á família do Agente de Trânsito que foi assassinado no exercício de 
sua função. O Dr. Rubismark destaca que citou a questão do transporte público por 
trabalhar na Justiça Itinerante e como disse  vê de perto a dificuldade que as 
pessoas possuem de se deslocarem de um local a outro por não terem um 
transporte publico que funcione efetivamente. Agradece a todos pela atenção e por 
esse momento. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues cumprimenta a todos 
os Defensores Públicos e diz que gostaria de ressaltar o grande trabalho que 
Defensoria Pública exerceu na desocupação da área da Feirinha. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes cumprimenta não somente os Defensores Públicos, mas 
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a todos que compõem a Defensoria Pública. Destaca o caso do setor Alto Bonito, 
onde os moradores do referido setor procuraram a Defensoria Pública e tiveram todo 
o apoio e estão conseguindo evoluir na referida questão. Com a palavra o vereador 
professor Delan destaca que a Defensoria trabalha em defesa da pessoa sem olhar 
a origem dessas pessoas, e que acredita que quando se faz com amor e carinho a 
sempre a realização do feito e que sempre que precisarem dessa Casa de Leis 
podem contar com a mesma, pois trabalham em prol do desenvolvimento do nosso 
município. O vereador Carlos Silva cumprimenta e parabeniza a todos da Defensoria 
Pública e faz um requerimento verbal para poder se retirar do plenário por quarenta 
minutos e depois retornará a sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador 
Carlos Silva. Aprovado por Unanimidade. Com a palavra o vereador Wagner Enoque 
que parabeniza a Defensoria Pública pelo grande trabalho que realiza. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) diz que gostaria de parabenizar todos os Defensores 
Públicos pelo excelente trabalho que desempenham. O vereador Israel Gomes 
destaca que a Defensoria Pública da nossa cidade exerce um trabalho grandioso. O 
vereador Geraldo Silva ressalta que a Defensoria Pública sempre olha por aqueles 
que mais necessitam e parabeniza a todos os membros e Defensores da Defensoria. 
O vereador Gilmar Oliveira parabeniza a todos os Defensores Públicos pelo trabalho. 
O Sr. Presidente diz que lhe chamou a atenção a parceria que foi dita da Defensoria 
Pública com a Assembleia Legislativa e que o Dr. Rubismark disse que irá protocolar 
na Casa e que irão estudar sobre essa questão da parceria pois isso será muito 
importante para esta Casa de Leis. O Sr. Presidente ressalta que esta Casa de Leis 
está aberta para ser parceira e também sempre estará de portas abertas para 
recebê-los. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que o trabalho do Defensor é 
muito árduo e que aumentar o número de Defensores não é a solução enquanto o 
Poder Público não assumir de vez a sua obrigação para com a nossa sociedade. O 
Dr. Rubismark destaca que a Defensoria permanece de portas abertas para todos e 
aguardando a visita dos vereadores e os convida para se aproximarem da 
Defensoria Pública e espera que essa parceria possa sim ser efetivada. O Sr. 
Presidente convida a todos os membros da Defensoria Pública para tirarem uma foto 
oficial e  em seguida suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei 
Nº030/018 de autoria do Executivo Municipal – Dispõe sobre a Regulamentação 
Geral do Distrito Agroindustrial de Araguaína – DAIARA para cessão de uso 
condicionada á alienação e autoriza a revogação do Decreto 016/2010 e dá outras 
providências. É feito a leitura em plenário do referido projeto e encaminhado para as 
Comissões. O vereador Divino Bethânia Júnior pede alteração de pauta para que 
possam ser votados seus requerimentos antes da votação dos Projetos de Lei. Em 
votação a solicitação de alteração de pauta. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior: Nº1167018, Nº1158/018 e 
Nº1159/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Júnior pede permissão para poder se retirar da sessão. Em votação 
a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Complementar Nº003/018 – Reajusta a remuneração dos Agentes 
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Públicos Servidores da Administração Municipal Direta e Indireta no Município de 
Araguaína, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal.  Em 2ª discussão. 
Em 2ª 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 propriedade do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal.  Em 2ª discussão. Em 2ª 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. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.  O vereador Wagner Enoque pede 
autorização para poder se retirar da sessão após a votação dos seus requerimentos. 
Em votação a solicitação feita pelo vereador Wagner Enoque. Aprovado por 
Unanimidade.  Projeto de Lei Nº 018/18 – Dispõe sobre a proibição da cobrança das 
taxas para aplicação das provas de segunda chamada nas Instituições de Ensino 
Privado da cidade de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei Nº023/18 – Institui a Campanha 
“Coração de Mulher”, e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). O vereador Edimar Leandro autor dos dois projetos pede a 
retirada de pauta dos mesmos. O Sr. Presidente retira de pauta os Projetos de Lei 
de Nº018//018 e Nº023/018 a pedido do autor dos mesmos. O vereador Edimar 
Leandro pede permissão para poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação 
do vereador Edimar Leandro. Aprovado por Unanimidade. O vereador Enoque Neto 
também pede autorização para poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação 
feita pelo vereador Enoque Neto. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
informa ao público que acompanha as sessões através da Tv. Web Câmara que 
devido ao período político que estão atravessando no nosso Estado e pelas eleições 
complementares que serão realizadas no próximo mês, alguns colegas vereadores 
terão a necessidade de se ausentarem de sessões por compromissos políticos.  
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). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo do 
Movimento Financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de Dezembro/2017. 
Em discussão. O vereador professor Delan pede que sejam observados alguns 
apontamentos que foram feitos no Parecer da Comissão referente aos dois 
Demonstrativos. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo do 
Movimento Financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de Janeiro/2018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo do Movimento 
Financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº1088/018, Nº1116/018, Nº1117/018 e Nº1160/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1127/018 e Nº1128/018. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1173/018, Nº1174/018 e Nº1175/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº1143/018, Nº1144/018, Nº1145/018 e Nº1146/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1136/018 e Nº1137/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do Vereador Gilmar Oliveira 
Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1132/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1163/018 
e Nº1164/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Geraldo Silva pede para ser inserido na pauta de hoje o Requerimento de 
Nº1177/018 de sua autoria que trata da vinda dos Conselheiros Tutelares a esta 
Casa de Leis. Em votação a inserção da propositura de Nº1177/018. Sendo 
aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº1137/018, Nº1176/018 e Nº1177/018. Em discussão. O autor 
destaca que Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº 962/018, Nº 963/018, Nº 964/018, 
Nº1042/018 e Nº1043/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimento do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº1148/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1075/018, Nº1078/018, Nº1079/018, Nº1076/018 e 
Nº1077/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 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.   
  

 
 

 


