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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos quatro dias do mês Junho 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, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Israel Gomes 
da Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, 
Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de onze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 125.  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, Divino Junior do Nascimento, Gilmar Oliveira Costa 
e Leonardo Lima Silva chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Externo Nº15/019 – Gabinete do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – Assunto: Comunicação de ausência 
do vereador na sessão do dia 04 de junho de 2019. Oficio Nº015/2019 – 
Gabinete do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Justificativa de 
ausência nas sessões dos dias 03 e 04/06/2019. OFICIO 
Nº204/2019/SEMASTH – Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação – Assunto: Convite para participação em evento nos 
dias 06 e 07 de junho – IV Seminário Estadual Intersetorial do programa 
Bolsa Família. Ofícios da Caixa Econômica Federal – Gerência Executiva 
de Governo Palmas – TO: Nº2255/2019/GIGOVPM/SR TOCANTINS – 
Assunto: Alteração Contratual, Nº2255/2019/GIGOVPM/SR TOCANTINS 
– Assunto: Alteração Contratual, Nº2255/2019/GIGOVPM/SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual e Nº2156/2019/GIGOVPM 
– Assunto: crédito de recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.         
Ordem Do Dia: Convite: Em atendimento ao requerimento Nº974/019 de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Assunto: 
Homenagem ao Sindicato Rural de Araguaína, pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade araguainense e na oportunidade discutir sobre: 
Programação de Expoara 2019; quais os benefícios que o nosso 
município terá com a realização da Exposição Agropecuária de 2019 e 
qual o planejamento para a mudança do Parque de Exposição Dair José 
Lourenço para um local mais adequado. Presenças: Sr. Roberto Paulino 
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– Presidente do Sindicato Rural de Araguaína e Zildomar Dias de Almeida 
– Diretor do Sindicato Rural de Araguaína e os demais Diretores. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva que agradece a presença do Presidente 
e do Diretor do Sindicato Rural e ressalta que apresentou a propositura 
para a realização dessa sessão para que possam fazer um 
agradecimento ao Sindicato Rural pelo grande trabalho que realizam na 
nossa cidade, principalmente neste período da Feira Agropecuária e diz 
que gostariam também que fosse falado sobre a programação da Feira, 
quais os benefícios que o município terá neste ano e qual o planejamento 
que o Sindicato Rural está fazendo com relação a mudança do local da 
Pecuária. Com a palavra o Sr. Roberto Paulino agradece pela realização 
desse momento e pela homenagem ao Sindicato Rural e quanto a 
programação da Expoara deste ano será bem diversificada, com vários 
shows, mais de cinquenta palestras nos dez dias de feira e será realizado 
um rodeio profissional com o prêmio de uma moto. Ressalta que a Feira 
Agropecuária só perde para a data do Natal na movimentação do 
comércio local, e pede que os vereadores possam ajudar o Sindicato 
Rural com a aprovação talvez de uma lei com a indicação de recursos 
para ajudar na realização da Feira e pede também um apoio maior do 
Executivo Municipal, com relação a mudança do local da Pecuária, 
ressalta que o Sindicato adquiriu uma área, mas quando foram arrumar a 
área viram que iriam gastar muito dinheiro para que a referida área ficasse 
da forma como tem que ser e o Sindicato não dispõe dessa verba, para 
as melhorias da área e como já está no final do seu mandato deixará essa 
demanda para o próximo Presidente do Sindicato. Com a palavra o Sr. 
Zildomar cumprimenta a todos os presentes e agradece a esta Casa de 
Leis por essa homenagem ao Sindicato Rural da nossa cidade e destaca 
que não poderia deixar de render suas homenagens aos primeiros 
Fazendeiros que vieram para o nosso município e tiveram a coragem de 
desbravar e se hoje Araguaína tem uma das maiores festas Agropecuária 
e Cavalgada isso se deve ao grande trabalho dos pioneiros pecuaristas. 
O vereador Terciliano Gomes cumprimenta o autor da propositura pela 
iniciativa da apresentação da mesma, e parabeniza toda a Diretoria do 
Sindicato Rural de Araguaína, pelo trabalho que realizam. O vereador 
Edimar Leandro solicita do Sr. Raimundo Paulino que possam organizar 
para que o inicio da cavalgada seja no horário certo e cedo, para que não 
haja o sofrimento dos animais com relação ao calor e ao tempo que ficam 
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expostos ao sol. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior que 
cumprimenta a todos os presentes e a toda a Diretoria e servidores do 
Sindicato Rural da nossa cidade. Diz que é motivo de satisfação a 
presença dos membros do Sindicato nesta Casa de Leis e que após ouvir 
o Sr. Raimundo Paulino destaca que o comercio do nosso município 
movimenta de uma forma grandiosa, pois a Festa Agropecuária e a 
cavalgada já estão entranhadas na história da nossa cidade e que a nossa 
população precisa saber valorizar mais essa cultura. Ressalta que 
também sonha em ver a mudança do local do Parque de Exposição, pois 
são muitas coisas que acabam sendo erradas como volume de som, mas 
que isso fica inviável pela localidade do parque e ressalta também que há 
fatos isolados que ocorrem na Cavalgada e que não é culpa dos 
organizadores e que a população precisa ser ciente disso, deixa os seus 
parabéns a todos que se dedicam na organização desse evento. O 
vereador Marcus Marcelo diz que essa homenagem ao Sindicato Rural é 
mais do que justo, sendo uma simples homenagem, mas um 
reconhecimento correto e faz uma solicitação verbal para que o Sr. 
Marcus Militão possa fazer uso da palavra. O Sr. Raimundo Paulino diz 
que com relação ao horário do início da Cavalgada já foi tentado por 
diversas vezes realizar a Cavalgada no horário correto e que não são os 
políticos que atrasam, quem atrasa o horário são as Comitivas e o 
Ministério Público estava presente na reunião que realizaram e informou 
que a fiscalização será cumprida com relação ao som automotivo que 
estiverem ligados no dia anterior da Cavalgada e após também e com 
relação aos animais presos em locais na cidade antes e após a Cavalgada 
também serão recolhidos. Com a palavra o Sr. Marcus Militão – Diretor 
da Cavalgada que cumprimenta a todos os presentes e diz que com 
relação a questão do horário, diz que é preciso de uma logística muito 
grande pois são 275 caminhões e que são as Comitivas é que realizam a 
cavalgada e pede um pouco de paciência, quanto a questão do volume 
dos sons e dos maus tratos o Ministério Público irá fiscalizar o excesso e 
que isso não é culpa do Sindicato e sim das pessoas que não tem bom 
senso e não respeitam a nossa população e pede a ajuda de todos os 
vereadores para que a Prefeitura ajude o Sindicato na realização da 
Cavalgada, pois o Poder Público não apoia em nada tudo é custeado pelo 
Sindicato, pelos patrocinadores. O Sr. Presidente diz que esse momento 
não é para discussão e sim para uma homenagem ao Sindicato Rural e 
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passa a palavra ao vereador Geraldo Silva. O vereador Geraldo Silva 
agradece aos membros do Sindicato Rural que estiveram presentes e que 
esse reconhecimento é muito justo. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. O vereador Leonardo Lima registra a presença da Sra. Marcia 
Aritxawaki que é indígena Carajás e Acadêmica do curso de Biologia da 
UFT. Leitura do Oficio Nº050 /2019 da Prefeitura Municipal de Araguaína 
– Assunto: Convite – Seminário Internacional Brasil Mais Simples 2019 
que será realizado em Brasília nos dias 06 e 07 de junho. O Sr. Presidente 
diz que irá representando esta Casa de Leis juntamente com o vereador 
Leonardo Lima.  Projeto de Lei N°036/019 – Dispõe sobre a revogação do 
Art. 7º da Lei n° 3022/16. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Marcus Marcelo 
diz que esse projeto precisa ser analisado com mais cuidado e por isso 
pede a quebra da urgência e relevância do Projeto de Lei Nº036/019. Em 
votação a quebra da urgência e relevância. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Em seguida o vereador Marcus Marcelo pede Vista do 
Projeto de Lei Nº036/019. Em votação o pedido de Vista. Sendo aprovado 
por Unanimidade. O Sr. Presidente retira da pauta o Projeto de Lei 
Nº036/019 devido ao pedido de Vista feito pelo vereador Marcus Marcelo. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente 
ao mês de janeiro/2019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara 
Municipal, referente ao mês de fevereiro/2019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº1406/019, Nº1409/019, Nº1410/019, 
Nº1411/019 e Nº1412/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1467/019, Nº1465/019, Nº1466/019, Nº1468/019 e Nº1469/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1401/019, 
Nº1402/019, Nº1403/019, Nº1423/019 e Nº1429/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1420/019, Nº1426/019, Nº1427/019 
e Nº1428/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
O vereador Marcus Marcelo pede autorização para poder se retirar da 
sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Marcus Marcelo. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 
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Lima Silva: Nº1436/019, Nº1437/019, Nº1438/019 e Nº1439/019. Em 
discussão. O vereador Leonardo Lima ressalta a propositura de 
Nº1436/019 que solicita estudos para a implantação da Feira Cultural e 
Gastronômica na nossa cidade, visto que na cidade de Palmas é um 
grande sucesso. Diz que solicita também através da propositura 
Nº1439/019 a instalação de banheiros químicos nas Feiras Livres da 
nossa cidade, uma vez que, é algo que já solicitou e que se faz 
necessário. Em votação os requerimentos do vereador Leonardo Lima. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº1418/019 e Nº1419/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira: Nº1482/019 e Nº1483/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimento do vereador Geraldo 
Francisco da Silva Nº1430/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº1485/019 e Nº1478/019. Em discussão. Em votação. 
Aproados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº1404/019, Nº1440/019, Nº1441/019, 
Nº1442/019 e Nº1443/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº1444/019, Nº1445/019, Nº1446/019, Nº1447/019 e 
Nº1486/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Júnior): Nº1367/019 e Nº1368/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº1459/019 e Nº1492/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1463/019 e Nº1464/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº101/019 de 
autoria da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – Á 
família da Sra. Dona Josefa Gomes dos Anjos. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Alcivan 
Rodrigues agradece a todos os vereadores que compareceram na 
Sessão Solene em homenagem aos Policiais Militares e aos servidores 
da Câmara Municipal que contribuíram para a realização do evento. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) ressalta que hoje se comemora o 
Dia de Combate à violência contra as crianças. Nada mais havendo a 
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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.  
  


