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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e três dias do mês de 
outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas sob a 

presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram 
os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Delaíte Rocha 

da Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar Leandro da 
Conceição, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José 

Ferreira Barros Filho, Maria José Cardoso Santos e Terciliano 

Gomes Araújo. Todos em número de dez. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 

vereador Divino Bethânia Júnior para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura em Provérbios – Capítulo – 22.  O 

secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Carlos da Silva 
Leite, Geraldo Francisco da Silva, Leonardo Lima Silva, Marcus 

Marcelo de Barros Araújo, Silvinia Pereira de Sousa Pires e 
Wagner Enoque de Souza chegam a sessão e registram suas 

presenças. Correspondências: Oficio 16/2019 – Partido PC do B 
– Assunto: Solicitação do uso do Plenário da Câmara Municipal 

para o dia 09/11/2019 com início às 15h00min.Em votação a 
solicitação de uso do Plenário. Sendo aprovada por 

Unanimidade com uma abstenção do vereador Divino Bethânia 

Júnior. Comunicado da Comissão de Inquérito da BRK – 
Resolução Nº357 – de 15 de outubro de 2019 – Ofícios enviados 

pelo vereador Terciliano Gomes, Presidente da Comissão BRK: 
Aos vereadores: Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia 

Junior) – Relator, Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) – 
membro e Leonardo Lima Silva – membro.    Ordem Do Dia: 

Tribuna Livre – Artigo – 196 – Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Araguaína – Inscrito: Mirian Rocha – Membra da 

Comissão de Moradores do Setor Urbanístico. Assunto: Tratar 
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sobre a área destinada à construção da Praça do Setor 

Urbanístico, para que nela seja realizada a construção de uma 
academia ao ar livre, com quadra de esporte e pista de 

caminhada. É feito a leitura na íntegra do Artigo 196 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal que disciplina o uso da 

Tribuna Livre. Com a palavra a Sra. Mirian Rocha cumprimenta 
a todos e ressalta que hoje estão presentes para falar sobre a 

construção da Praça do Setor Urbanístico e diz que a área que 

foi destinada para a construção da Praça foi doada por duas 
vezes para a OAB do nosso município e que as matérias foram 

votadas e aprovadas nesta Casa de Leis, destaca que a OAB é 
uma Instituição que não é filantrópica e que arrecada dos 

Advogados que pagam suas mensalidades e que a OAB nunca 
fez benfeitoria na referida área, ou seja, não consegue entender  

como essa área foi doada para uma Entidade que não precisa 
ganhar nada por ter condição financeira e ainda mais ganhar 

algo público onde deveria ter sido construído uma praça pública 
de uso coletivo e destaca que essa doação foi feita em  23 Março 

de 2009 e hoje já se passou vinte anos e nada foi construído na 
referida área. A Sra. Mirian diz que espera que essa Casa de 

Leis possa fazer algo para ajudar os moradores do Setor 
Urbanístico a terem o direito de usufruírem de um local de lazer 

e terem o direito de ter uma Praça, pois o direito de uma 

Instituição não pode estar acima do direito coletivo.  A palavra é 
aberta aos vereadores. O vereador Delaíte Rocha (Professor 

Delan) pede permissão para poder se retirar da sessão pois 
precisará participar de uma reunião agendada anteriormente e 

assim que essa reunião terminar retornará para a sessão. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Delaíte Rocha 

(Professor Delan). Aprovado por Unanimidade. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior parabeniza os moradores do 

setor Urbanístico que estão presentes buscando melhorias e 
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ressalta que juridicamente a OAB não tem mais direito sobre 

essa área devido a questão de anos que já se passou mesmo 
não tendo a clausula de reversão na Lei e que agora é preciso 

cobrar do Executivo Municipal que tome as devidas providências 
quanto a essa questão. Destaca que está há dez anos brigando 

e buscando a pavimentação asfáltica do Bairro de Fátima e que 
até hoje não conseguiu, ou seja, tem questões que são muito 

demoradas, ressalta que não é contra doar áreas para 

entidades, mas que haja a contrapartida da entidade e manifesta 
seu apoio para ajudar no que for possível quanto a essa questão 

da praça.  O vereador Terciliano Gomes diz que como foi dito 
pelo vereador Divino Bethânia Junior que não há clausula de 

reversão na Lei, mas que como não houve benfeitorias na área 
e já se passou vinte anos essa área já retorna ao município e 

deixa registrado que caso venha para essa Casa de Leis alguma 
matéria que seja para a doação desta área para qualquer que 

seja a entidade, já se compromete que não votará favorável, pois 
essa área pertence ao referido setor. A vereadora Silvinia 

manifesta seu apoio aos moradores do setor Urbanístico. O 
vereador Gilmar cumprimenta a todos do Sistema 

Socioeducativo quer estão presentes nesta sessão e registra a 
presença do Sr. Irton, diz que com relação ao assunto que hora 

está sendo discutido, ressalta que gostaria de deixar registrado 

o seu posicionamento de que não irá votar favorável em 
nenhuma matéria que vier para esta Casa de Leis solicitando 

doação de área para entidades, para que não ocorra erros como 
esse que estão vendo. O vereador Wagner Enoque 

cumprimenta e parabeniza o vereador Gilmar pelo seu 
posicionamento e solicita que após o encerramento da Tribuna 

Livre a sessão possa ser suspensa para que todos os 
vereadores possam receber os moradores do setor Presidente 

Lula que estão presentes nesta sessão. O vereador Terciliano 
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Gomes faz uma solicitação verbal para que possa alterar a 

ordem do dia e que os seus requerimentos possam ser 
apreciados, uma vez que, os servidores do Sistema 

Socioeducativo estão presentes para acompanhar a votação da 
propositura que solicita a realização de uma sessão para 

debaterem sobre a situação do CASE. O Sr. Presidente diz que 
após o momento da Tribuna Livre darão continuidade a ordem 

do dia e colocará as solicitações feitas em votação. É feito a 

leitura do Oficio Nº004/2019 – Gabinete do vereador Enoque 
Neto Rocha de Souza – Assunto: Justificativa de ausência do 

vereador na sessão do dia 23/10/2019. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo que cumprimenta a todos os presentes 

e em especial aos moradores do setor urbanístico e ressalta que 
irá sugerir ao Sr. Prefeito que possa ser feito um projeto de lei e 

que seja encaminhado para esta Casa de Leis, para que seja 
feito uma permuta com a OAB e que seja liberada a área para a 

Prefeitura trabalhar e construir a Praça e que seja doada outra 
área para a OAB e que essa talvez seja uma solução a melhor 

saída, e assume esse compromisso que irá levar essa proposta 
ao Sr. Prefeito na próxima semana pois o mesmo está viajando. 

O vereador Israel Gomes assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Em seguida o Sr. Presidente em exercício coloca em 

votação a solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes. 

Sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra a Sra. Mirian 
que agradece as manifestações que forem feitas e agradece o 

empenho do vereador Marcus Marcelo de se comprometer de 
conversar pessoalmente com o Sr. Prefeito e esperam conseguir 

resolver essa questão da Praça pois estão buscando a garantia 
do direito coletivo. Em votação a solicitação de alteração de 

pauta feita pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovada por 
Unanimidade. A sessão é suspensa para tirarem uma foto oficial 

com os moradores do setor Urbanístico. Reaberto os trabalhos. 
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Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 

Nº2414/019, Nº2415/019, Nº2416/019, Nº2417/019 e 
Nº2422/019. Em discussão. Com a palavra o vereador Terciliano 

que cumprimenta novamente os Servidores do Sistema 
Socioeducativo e diz que gostaria de ressaltar a propositura de 

Nº2422/019 que trata da realização de uma sessão para 
debaterem sobre a continuidade da obra do CASE – Centro de 

Atendimento Socioeducativo em Araguaína, pois não há um 

local adequado para garantir uma segurança dos internos, dos 
servidores e até mesmo para os cidadãos araguainenses, pois a 

estrutura que se tem no CASE não garante essa segurança. Em 
aparte o vereador Geraldo Silva diz que será uma sessão de 

suma importância, pois quando se precisa resolver algum 
problema tem que ser resolvido aqui em Araguaína, então 

porque ter um Centro fora daqui, e que é preciso dar 
continuidade na obra do CASE. O vereador Terciliano Gomes 

agradece o aparte e ressalta que será um debate profundo onde 
poderão dar uma resposta concreta para a nossa sociedade. 

Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira diz que esse 
requerimento do vereador Terciliano Gomes vai de encontro a 

uma propositura de sua autoria que será votada na pauta de hoje 
e que solicita a realização de uma sessão para debaterem sobre 

a segurança pública e parabeniza o vereador Terciliano Gomes 

pela apresentação da referida propositura. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo diz que irá disponibilizar a todos os 

vereadores uma cópia de um documento que recebeu do 
Promotor Dr. Saulo Vinhal, pois conversou com o mesmo a 

respeito da questão da segurança pública e esse documento 
relata dados a respeito dessa questão e que é muito 

preocupante. Em votação os requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. A sessão é 

suspensa atendendo à solicitação feita pelo vereador Wagner 
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Enoque para conversarem com os moradores do setor 

Presidente Lula. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) retorna para a 

sessão. O Sr. Presidente em exercício declara encerrada esta 
sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 

aprovada será devidamente assinada.  
 

 


