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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos seis dias do mês de Junho 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, Manoel Messias Moreira de Brito,  Maria José Cardoso Santos, Terciliano 
Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
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 Genesis – Capitulo 1º, Versículos 01,02 e 26. O secretario faz a leitura da 
ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação.  Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Interno Nº25/18 – Gabinete do vereador Divino Bethânia 
Júnior – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 06 de Junho de 2018. 
Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite Nº055/2018 – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 06 de Junho de 2018. Oficio Nº002/2018 
Gabinete do vereador Enoque Neto – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 06 de Junho de 2018. Comunicados do Ministério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Presidência: NºCM066231/2018, 
NºCM066230/2018 e NºCM066229/2018.  Ordem Do Dia: Propostas de Emenda a 
Lei Orgânica – 2ª Votação – 2°TURNO. Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Nº001/018 – 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) – Subscrita por vereadores. Em 2ª discussão do 2º Turno. Em 2ª votação do 
2º Turno. Aprovado por Unanimidade. Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Nº002/018 – 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). Subscrita por vereadores. Em 2ª discussão do 2º Turno. Em 2ª votação do 2º 
Turno. Aprovado por Unanimidade. Proposta de Emenda a Lei Orgânica – 2ª 
Votação – 1º TURNO. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº004/018 – Dispõe 
sobre a modificação do §3° do Artigo 24 da Lei Orgânica Municipal de Araguaína – 
TO e dá outras providências. Autor: Delaite Rocha Silva (Professor Delan) – 
Subscrita por vereadores. Em 2ª discussão do 1º Turno.  Em 2ª votação do 1º Turno. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1356/018 e Nº1357/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº1340/018, Nº1341/018, Nº1342/018, Nº1343/018 e Nº1344/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo Nº1355/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané 
Mudança) Nº1298/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1325/018, Nº1326/018 e 
Nº1327/018. Em discussão. O vereador professor Delan diz que seria muito 
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interessante o autor verificar a questão da propositura de nº1326, pois a criança 
precisa ter o vinculo com a família e se ficar o dia inteiro na creche não terá esse 
vinculo familiar. O vereador Leonardo Lima autor das proposituras diz que essa 
questão do funcionamento das creches no período noturno é apenas para algumas 
creches, pois tem mães que trabalham no período noturno e precisam dessa ajuda. 
O vereador Geraldo Silva cumprimenta o autor pela apresentação das proposituras. 
O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que já havia apresentado um Projeto de 
Lei sobre essa questão das creches no período noturno, mas teve que retirar por 
vicio de iniciativa, mas parabeniza o vereador Leonardo pela apresentação dessa 
propositura. O vereador professor Delan sugere ao vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) que reformule o projeto e reapresente o mesmo através de um Anti 
Projeto para encaminhá-lo ao Executivo Municipal. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) agradece a sugestão do vereado professor Delan e diz que irá procurar 
o mesmo para que possa orientá-lo sobre esse projeto. Em votação os 
requerimentos do vereador Leonardo Lima. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1317/018, Nº1318/018, 
Nº1312/018, Nº1313/018, Nº1314/018, Nº1315/018 e Nº1316/018. Em discussão. O 
autor destaca a propositura de nº1315 que solicita para seja criado mecanismos 
para fomentar o Kartismo no nosso município, pois já existe uma grande parcela de 
pessoas que praticam esse esporte e que é preciso que o Executivo Municipal 
incentive essa prática, pois é uma modalidade que já está movimentando a nossa 
economia. Em votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. Aprovados 
por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes registra a presença do Sr. João 
Batista Vieira Soares. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1066/018 e Nº1067/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) 
Nº1360/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimento 
do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1334/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gideon da Silva Soares Nº1321/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº1351/018, Nº1352/018 e Nº1353/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº1119/018, Nº1120/018, Nº1121/018, Nº1122/018 e Nº1123/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: O vereador 
Wagner Enoque ressalta sobre as obras inacabadas no nosso município, destaca o 
trabalho da comissão que está acompanhando essa questão e fala sobre a 
necessidade do Governo do Estado cumprir com sua responsabilidade quanto a 
essa situação. O vereador professor Delan destaca que irá falar sobre algo muito 
sério que está ocorrendo no nosso município que é a falta de medicamentos nos 
Postos de Saúde, medicamentos esses que são de uso continuo. Diz que já falou 
com o Sr. Secretário Municipal de Saúde e nada foi feito, e ressalta que várias 
pessoas lhe procuraram para reclamar sobre essa situação, e diz que caso continue 
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recebendo reclamações sobre essa questão irá tomar as providências legais e  
necessárias. O vereador Professor Delan diz que irá tomar as providências 
necessárias também com relação á situação da mortandade dos peixes do Rio 
Lontra, pois não se responsabiliza quem de fato deve ser responsabilizado, então é 
preciso que seja feito uma ação que dê resultados. O vereador Geraldo Silva diz que 
esta Casa de Leis já realizou sessões para tratar sobre essa questão e que o 
Ministério Público já aplicou multas, mas isso não foi o suficiente, pois a mortandade 
dos peixes continua e parabeniza o vereador professor Delan pela sua preocupação. 
O vereador Aldair da Costa (Gipão) pede que fique registrado que está elaborando 
um requerimento para que a Prefeitura Municipal possa realizar um Casamento 
Comunitário, pois tem andado por diversos setores da nossa cidade e tem visto a 
vontade de muitas pessoas de regularizar a situação e de casarem, mas não tem 
condições financeiras para arcarem com as despesas o casamento no civil, por isso 
irá solicitar ao Executivo Municipal que possa agilizar essa questão. O vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) pergunta ao vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. 
Prefeito se o mesmo está sabendo sobre as catracas que foram instaladas no 
Terminal Rodoviário, pois foi questionado por um cidadão que disse que está sendo 
cobrado a taxa de embarque. O vereador Aldair (Gipão) diz que a taxa de embarque 
sempre foi cobrada e que em outras cidades nos Terminais Rodoviários e nos 
Aeroportos há um limite para as pessoas que não irão embarcar, ou seja, só é 
permitido chegar próximo ao embarque os passageiros, e isso é até uma questão de 
segurança para quem vai embarcar, mas irá saber ao certo sobre essa questão do 
Terminal Rodoviário da nossa cidade e informará o vereador Israel Gomes. Nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara 
encerrada esta sessão. E informa que será realizada uma Sessão Extraordinária 
sem remuneração para a votação das Propostas de Emendas a Lei Orgânica. Para 
constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada será devidamente 
assinada.   
  

 
 

 


