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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins.  Sessão Extraordinária sem Remuneração. Aos dez dias do mês de Julho 
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, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, 
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, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria 
José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos 
em número de dezessete. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão Extraordinária sem Remuneração e convida o vereador Gideon Soares para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 23. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação.  Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº1378/2018 – Secretaria do Planejamento e 
Orçamento – Assunto: Consulta Pública – Zoneamento Ecológico Econômico do 
Estado do Tocantins para o dia 12 de Julho de 2018 das 13hoomin às 17h00min no 
Auditório Municipal Professor Jaur5o Stuart Gurgel. O vereador Geraldo Silva diz que 
gostaria de participar dessa Audiência Pública da qual informa o referido oficio por 
isso pede copia do mesmo. O Sr. Presidente deixa autorizado que seja entregue uma 
copia do referido oficio a todos os vereadores. Ordem Do Dia: Leitura do Oficio 
063/2018 – GAB/PREF – Prefeitura Municipal de Araguaína – Assunto: Convocação 
de Sessão Extraordinária para o mês de Julho. Leitura do Oficio Circular 004/2018 – 
Sr. Presidente – Assunto: Convocação Extraordinária para os dias 10,11 e 12 de Julho 
do corrente ano, sendo que no dia 10 a sessão se realizará às 14h00min e nos demais 
09h00min no Plenário da Câmara Municipal. O vereador Aldair (Gipão) registra a 
presença do Sr. Adailton Saraiva ex-vereador da cidade de Colinas – TO. Ordem Do 
Dia: Projeto de Lei Nº036/018 – Cria o Complexo de Turismo e Negócios Via Lago em 
Araguaína – Tocantins. Autor: Executivo Municipal. È feita à leitura na íntegra do 
referido projeto. Emenda Modificativa Nº001/018 de autoria do vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) subscrita por mais de um terço dos vereadores. Em 1ª 
discussão a Emenda Nº001/018. Em 1ª votação a Emenda Nº001/018. Aprovado por 
Unanimidade. Emenda Modificativa Nº002/018 de autoria do vereador Carlos da Silva 
subscrita por mais de um terço dos vereadores. Em 1ª discussão a Emenda 
Nº002/018. Em 1ª votação a Emenda Nº002/018. Aprovado por Unanimidade. É feita 
a leitura do Parecer das Comissões conforme solicitação feita pelo vereador Edimar 
Leandro. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº036/018. O Vice Presidente vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) assume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Geraldo Silva ressalta a importância desse projeto para a nossa cidade e parabeniza o 
Executivo Municipal pela iniciativa desse projeto. O vereador Terciliano Gomes 
manifesta seu voto favorável e destaca a importância da construção do Centro de 
Convenções da nossa cidade. O vereador Israel Gomes diz que gostaria de 
manifestar seu voto favorável e ressalta que a votação desse projeto será um marco 
na história da nossa cidade e que a construção desse Complexo será algo 
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importantíssimo e que não pode ser esquecido que a Legislatura passada autorizou a 
construção da Via Lago e por isso hoje esse sonho do Complexo de Negocio e 
Turismo está sendo concretizado. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) 
manifesta seu voto favorável e destaca a importância do projeto e pede permissão 
para poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Manoel 
Messias (Mané Mudança). Aprovado por Unanimidade. O vereador Gideon Soares 
parabeniza o Sr. Presidente pela apresentação desse projeto e manifesta seu voto 
favorável. O vereador Marcus Marcelo diz que gostaria de externar a sua alegria de 
poder participar desse momento que será um marco não só para a nossa cidade como 
também para o nosso Estado  e diz que muitos não acreditavam na Via Lago como 
também não acreditavam no Parque Cimba. E ressalta que hoje estão podendo votar 
favorável neste projeto onde estão aprovando a construção do Complexo da Via Lago 
e onde será construído o Paço Municipal e assim poderá ser construída a nova sede 
da Câmara Municipal, e será construído também o Centro de Convenções e o Centro 
Poliesportivo, e destaca que o Complexo de Negocio e Turismo da Via Lago será uma 
construção de destaque e referência para todo o nosso Estado. O vereador Delaite 
(Professor Delan) destaca que está muito feliz em poder participar do processo de 
crescimento da nossa cidade. A vereadora Maria José ( Zezé Cardoso) diz que se 
sente  muito feliz, pois poderá dizer que participou da aprovação desse projeto que 
está sendo a realização de um sonho para o nosso município. O vereador Marcus 
Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador Gilmar Oliveira 
manifesta seu voto favorável e parabeniza o Executivo Municipal pela iniciativa desse 
projeto. O vereador Jose Ferreira (Ferreirinha) parabeniza todos os vereadores por 
estarem aprovando este projeto, manifesta seu voto favorável e gostaria de 
parabenizar o Executivo Municipal pela iniciativa de ter enviado este projeto para esta 
Casa de Leis. O vereador Divino Bethânia Junior destaca mais uma vez que é preciso 
que todos atentem para a preservação do Rio Lontra e ressalta o péssimo exemplo do 
Poder Público, pois o esgoto da Casa de Prisão Provisória continua sendo jogado a 
céu aberto e que isso precisa ser corrigido assim como a situação da BRK Ambiental 
que até hoje joga esgoto no Rio Lontra.  Quanto a Via Lago fica feliz em ver que uma 
área que ninguém valorizava está sendo reconhecida  e que está sendo uma grande 
valorização para a nossa cidade, mesmo que ainda faltem muitas coisas como a 
acessibilidade, mas que a esperança ainda existe e está sendo fortalecida e renovada 
com a construção desse Complexo de Negócios e Turismo. Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Nº036/018 do Executivo Municipal. Aprovado por Unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada 
esta sessão extraordinária sem remuneração. Para constar lavrou-se esta ata que 
d e p o i s  d e  l i d a  e  a p r o v a d a  s e r á  d e v i d a m e n t e  a s s i n a d a .    
 


