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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e oito dias do mês Maio de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro 
da Conceição, Gideon da Silva Soares, Israel Gomes da Silva, Jose 
Ferreira Barros Filho, 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 Terciliano Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz 
a leitura do Salmo – 31.  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, Divino Junior do 
Nascimento, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 
Gilmar Oliveira Costa, Leonardo Lima Silva e Marcus Marcelo de Barros 
Araújo chegam na sessão e registram suas presenças.  Ordem Do Dia: O 
vereador Israel Gomes pede alteração de pauta para a votação das suas 
proposituras e após a votação pede permissão para poder se retirar da 
sessão por ter uma viagem marcada para Palmas. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº005/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. 
José Garcia Jardim dos Santos, e dá outras providências. Autor: Gideon 
da Silva Soares. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº006/019 – Concede Título 
de Cidadão Araguainense ao Sr. Waldemir Luiz Ferrari, e dá outras 
providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Prof. Delan). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº007/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Cícero Cerqueira da Luz, e dá outras providências. 
Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº008/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao 
Major Edilson Pereira de Sousa, e dá outras providências. Autor: Wagner 
Enoque de Souza.  Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº009/019 – Concede Título 
de Cidadão Araguainense ao Pastor Paulo Cilas de Oliveira, e dá outras 
providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. Em 2ª discussão. Em 2ª 
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votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº010/019 – Concede Título de Cidadã Araguainense à Sra. Marieta Cruz 
de Souza Lemos, e dá outras providências. Autora: Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº011/019 – Concede Título 
de Cidadão Araguainense ao Sr. Laudecir Rossi, e dá outras 
providências. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº012/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. João Batista do Carmo, e dá outras providências. 
Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº013/019 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao 
Tenente Coronel QOPM João Márcio Costa Miranda, e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Israel Gomes. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1306/019, Nº1307/019, Nº1308/019 e 
Nº1334/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
Sr. Presidente informa ao vereador Israel Gomes que mesmo está 
autorizado a se retirar da sessão. CONVITE: Em atendimento ao 
Requerimento Nº730/019 de Autoria do Ilustre Vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) – Presença: Sr. Robson Meneses Ferreira – 
Superintendente de Esporte e Juventude do Estado do Tocantins. 
Assunto: Para tratar sobre as diretrizes para o esporte em nossa cidade. 
Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues autor da propositura, que 
cumprimenta a todos os presentes e agradece ao Sr. Robson Meneses 
por ter atendido o seu convite e ressalta que o mesmo assumiu uma das 
pastas mais importantes do Governo do Estado e visto que Araguaína é 
uma das cidades mais importantes do nosso Estado e o caldeirão político 
do Estado do Tocantins, questiona o que o Governo tem planejado para 
a área do esporte para este e para os próximos anos, pergunta também 
sobre as ações do Governo para melhorar as condições dos desportistas 
araguainenses e quais as ações para melhorar a estruturas físicas para a 
prática de esportes, como por exemplo as quadras de esportes, o Estádio 
Mirandão entre outras estruturas que é de responsabilidade do Governo 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

do Estado e que irá aguardar o posicionamento do Sr. Robson. Com a 
palavra o Superintendente Sr. Robson que cumprimenta todos os 
presentes e agradece por esse convite, e que é a primeira visita que faz 
a uma Casa de Leis de forma oficial  após ter assumido a referida pasta, 
mesmo antes de ter ido a Assembleia Legislativa. Diz que Araguaína é 
uma cidade onde tudo que é feito tem uma repercussão para o Estado 
muito grande e que estão encontrando nesse primeiro momento de 
levantamento de dados de contado com a sociedade, um cenário onde há 
uma grande concentração de atividades esportivas em Palmas, e que isso 
sem dúvida nenhuma precisa ser trabalhado, para que o esporte seja 
desenvolvido em todo o Estado, tem uma série de atividades que terão 
dificuldades de implantá-las, nos municípios, como por exemplo a 
natação, pois não há como construir piscinas olímpicas em todos os 
municípios do Estado para a prática da natação. Ressalta que tem 
conversado com as Federações Esportivas e que tem deixado bem claro 
que, a Federação Esportiva que tiver projetos esportivos somente para a 
capital Palmas, não é com eles que essa Federação terá que conversar, 
pois a pasta que assumiu é de responsabilidade do Governo do Estado e 
que os projetos terão que ter um âmbito maior e abranger as cidades do 
nosso Estado e desenvolver o esporte como um todo em todas as regiões 
do Tocantins. Diz que outra questão que está sendo conversada e 
repassada e a de não se ter apenas o futebol como única modalidade 
esportiva do nosso Estado, e que não pode ser aceito que as cidades 
apresentem apenas projetos de escolinhas de futebol, e que os materiais 
solicitados sejam apenas para a prática do futebol, ou seja, essa realidade 
precisa mudar, as ações precisam ser intensificadas para outras práticas 
esportivas. Ressalta que conversou hoje com o Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas e que tem uma situação que é muito curiosa, pois ninguém sabe 
qual é o papel que cabe as Prefeituras, aos Governos Estadual e Federal, 
as Federações, as Universidades e as Forças Armadas e tantos outros 
que pertencem a essa estrutura do futebol, dos esportes, do lazer, porque 
não há um sistema esportivo criado aqui no nosso Estado, não é igual as 
áreas da Saúde, da Educação, onde se tem, um sistema organizado e se 
sabe para quem dirigir as cobranças, no esporte não é assim, não há 
como atender demandas isoladas, por isso precisam trabalhar em 
parcerias com as Prefeituras e estas precisam ter o apoio do Estado, ou 
seja, é preciso organizar esses sistema, fazer com que o papel de cada 
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ente fique bem claro e estão fazendo um chamamento e estão visitando 
cada região e convidando os prefeitos, os dirigentes esportivos, dirigentes 
de atléticas universitárias, vereadores e deputados de cada região para 
unirem forças para juntos pensarem na melhor forma nas soluções de 
aprimorarem a prática esportiva no nosso Estado. Em aparte o vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) questiona sobre o valor do Orçamento 
anual destinado a referida pasta. O Sr. Robson diz que uma das primeiras 
ações é a criação do Conselho Estadual do Esporte, pois o Estado não 
possui esse Conselho e consequentemente a sociedade não tem um 
canal onde possa não somente falar, mas onde ela possa deliberar com 
relação ao esporte, será um Conselho amplo onde terá 25 (vinte e cinco) 
titulares e 25 (vinte e cinco) suplentes e que irá envolver a todas as 
regiões do Estado, central, norte e sul e irão envolver todos os órgãos, 
entidades, iniciativa privada, ou seja,  todos que se envolvem na área do 
esporte para que possam discutir e deliberarem quais as melhores 
soluções para o crescimento da prática do esporte e dentro desse 
Conselho terão a criação de um Fundo do Esporte, que seria a conta única 
do esporte no Estado onde todo o recurso que será direcionado a ele será 
aplicado somente na área do esporte e que irão tirar os recursos do 
tesouro que são destinados ao esporte e protegerem esses recursos para 
que se tenha a aplicação exclusivamente para o fomento das atividades 
esportivas. Irão atuar também prioritariamente na organização de 
atividades que possam englobar todo o Estado, ou seja, irão criar um 
calendário estadual do esporte, e que estão visitando todos os municípios 
e as Federações e informando que a estes que o calendário para 2020 
tem que ser entregue para que o Estado possa fazer o trabalho de 
organização de um calendário unificado e que essa data de entrega e até 
o final do mês de outubro deste ano, para que se organize todos os 
eventos, ações e parcerias para o ano que vem, uma outra questão que 
será utilizada é a iniciativa de usar os circuitos e torneios municipais onde 
estarão presentes as pessoas que já estejam envolvidas nessas 
modalidades, para que com isso  possam conseguir a regulamentação 
desses eventos garantindo a proteção para todos, quem participa do 
evento  e para o público que assiste o evento e irão trabalhar em parceria 
com as Prefeituras e até mesmo com as Câmaras Municipais, pois se for 
necessário solicitarão a criação de uma Lei que ampare a realização 
desses evento. E por último ressalta e defende que o esporte é um grande 
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gerador de renda, começando pelas lojas de materiais esportivos como 
um todo, as academias, os “personal trainer” e tem também os empregos 
indiretos como por exemplo a indústria de alimentos voltados para essa 
área, e os alimentos que são comercializados num evento esportivo, ou 
seja, é preciso trabalhar o esporte como uma atividade digna onde todos 
os envolvidos seja de forma indireta ou direta tiram o sustento e geram 
emprego e renda, e que outra defesa que faz do esporte é a inclusão de 
todos no esporte, mas não se pode esquecer que estão num estado pobre 
de recursos financeiros para o esporte, sabe que a saúde e a educação 
estão a frente do esporte, mas que o pouco que se aplica no esporte deve 
ser aplicado com inteligência, com isso estão desenvolvendo um sistema 
que estão chamando de “Atlas” dos equipamentos esportivos que existem 
no Estado, irão fazer um levantamento de tudo que existe num município, 
independente se é público ou privado, mesmo que se tenha que 
remunerar o ente que é proprietário do equipamento esportivo  para que 
com isso todos possam ter acesso por exemplo a uma aula de natação e 
que em outra oportunidade apresentará muitos outros projetos que estão 
estudando as suas implantações. Ressalta que quanto ao que foi 
questionado sobre o orçamento, diz que estão com um orçamento muito 
restrito, até mesmo porque não existia nenhum tipo de projeto 
apresentado e definidos e quando assumiu essa pasta o orçamento já 
havia sido aprovado,  e que o orçamento gira em torno de um pouco 
menos de um milhão de reais e que esses recursos estão sendo aplicados 
nas reformas que estão sendo feitas  nos equipamentos esportivos e 
essas obras estão em andamento e que provavelmente no mês de 
Setembro desse ano poderão saber se irão receber recursos mais 
vultuosos para o custeio de materiais esportivos, mas estão recebendo os 
pedidos de apoio de projetos e já estão ajudando alguns municípios que 
solicitaram apoio, mas estão criando a política de chamamento público e 
editais para que todos sejam atendidos de acordo com os critérios 
estabelecidos e que estes sejam cumpridos. O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) ressalta que é visto por todos que na Europa a maioria 
dos atletas saem das escolas porque recebem investimentos e incentivos, 
por que então não adotam essa prática de investirem no esporte dentro 
das escolas, uma vez que, os espaços físicos que são construídos dentro 
das escolas da nossa cidade, para a prática do esporte são locais 
inapropriados e não recebem nenhum apoio e para justificar o não 
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investimento os governantes estão reduzindo e até mesmo tirando da 
grade curricular a disciplina de educação física e com isso a maioria dos 
alunos municipais e estaduais não tem prática esportiva o que se tem a 
dizer sobre isso. O vereador Gilmar Oliveira cumprimenta o Sr. Robson e 
questiona a respeito  das Quadras esportivas, pois o valor das obras 
paradas ultrapassa o valor do orçamento da referida pasta e ressalta que 
as reformas do Estádio Mirandão, da Quadra do bairro JK, setor Couto e 
do Ginásio Neblina nunca foram concluídas e parece que essas obras só 
serviram para fins eleitoreiros, por isso questiona ao Sr. Robson sobre um 
posicionamento a respeito dessa situação. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes  registra a presença do Vice-Prefeito o Sr. Fraudneis  e 
cumprimenta o autor da propositura que originou o convite e destaca que 
no pronunciamento do Sr. Robson, o mesmo já respondeu aos 
questionamentos que iria fazer. Com a palavra o vereador Geraldo Silva 
agradece ao Sr. Robson pela sua vinda e diz que ficou muito alegre em 
ver as explanações que foram feitas e quer acreditar que agora 
conseguirão que o esporte possa ser visto de uma forma diferente, pois é 
preciso que o Governo olhe para Araguaína e que o desenvolvimento do 
esporte aconteça de fato e cita a Copa da Integração dos Assentamentos 
que realizou com o apoio do Deputado Elenil da Penha juntamente com o 
Vice-Prefeito Fraudneis e que foi um evento grandioso e que esteve 
recentemente em Brasília e solicitou aos nossos representantes a 
construção de cinquenta campos de futebol, pode até parecer muito, mas 
diante do tamanho da nossa cidade não é, e coloca-se a disposição para 
ajudar. O Sr. Robson  diz que com relação as escolas os Jogos Estudantis 
é a maior atividade esportiva organizada no Estado do Tocantins, 
movimenta 20 mil crianças todos os anos, e assim que assumiu a primeira 
coisa que lhe chamou a atenção foi o JETS que é uma marca muito forte, 
e estudou mais sobre esses jogos e que teve o entendimento que desde 
do tempo em que o esporte não era uma Superintendência, era uma 
Secretaria o esporte   nunca foi o organizador ou o gestor dos JETS, 
sempre foi o núcleo de desporto da Secretaria da Educação e que a 
primeira coisa que colocou foi que o Estado do Tocantins não é obrigado 
a organizar jogos estudantis para que eles aconteçam, em outros Estados 
os jogos são realizados por Ligas por Federações ou outros entes, diz que 
tem o seguinte pensamento de que o Estado não deve ser um organizador 
de eventos e por isso estão retirando o Estado dessa tarefa, quem deve 
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organizar o evento é quem realmente está dentro da situação, pois tudo 
para o Estado é muito complexo, ou seja, o que o Estado tem que dar é 
suporte para as Federações e Entidades organizarem esses eventos e 
mobilizar a sociedade para apoiarem as atividades esportivas, pois nem 
Prefeitura e nem Estado deve ser o “pai” e a “mãe” que paga a conta de 
tudo. Diz que o vereador Delaite (Professor Delan) está correto pois há 
alguns equipamentos esportivos em algumas escolas que doe até o 
coração, não há nenhuma piscina olímpica nas escolas públicas e que 
construir um equipamento esportivo não é a maior dificuldade, o problema 
é construir e doar para uma prefeitura que não tem condições de manter 
o equipamento, ou seja, talvez a solução sejam as parcerias. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) pergunta quanto o Estado já destinou e 
já aplicou na construção de quadras aparentes, ou seja, quadras 
adequadas ao uso dos alunos, e que falar de piscina pra quem não dá a 
manutenção em quadras de esportes é uma falta de boa vontade de 
investir para garantir e não jogar o dinheiro fora, pede maior atenção aos 
equipamentos esportivos das escolas públicas. O Sr. Robson diz que é o 
Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Estudantis de 2020, e que 
os Jogos Estudantis passaram a serem feitos agora pelo esporte e que 
estão com o Comitê aberto para receber todos que entendem do esporte 
e que estão dispostos a ajudar. Diz que com relação as obras, existem 
recursos para as obras que estão sendo feitas em Araguaína, esses 
recursos estão assegurados porque são federais e que os quatro ginásios 
e o Mirandão estão passando por obras para atender as exigências que 
foram feitas pelo Corpo de Bombeiros e o ginásio do bairro JK tiveram 
problemas com a construtora por consequência da eleições consecutivas, 
os recursos foram paralisados, recursos este no valor de 10 mil reais e 
que foi por ordem da justiça o Estado não podia pagar, dai quando foi 
liberado os recurso tiveram que fazer aditivos, e que de comum acordo 
essa obra será finalizada e essa quadra será um anexo da escola 
municipal, passará a integrar a mesma, quanto  a quadra do setor 
Eldorado também deverá integrar o quadro da escola municipal que fica 
bem em frente, com relação ao Estádio Mirandão e o Neblina deverão 
discutir o melhor modelo para administrar essas unidades, pois ressalta 
que uma coisa é certa o Estado não administra bem essas unidades, o 
Estado está muito distante de poder saber qual a melhor solução para 
cada um dessas unidades, e que hoje conversou com o Sr. Prefeito sobre 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

o fato de Araguaína não ter quadras esportivas abertas para o uso da 
população. Em aparte o vereador Gideon Soares pede permissão para 
poder se retirar da sessão pois recebeu um telefonema que sua mãe foi 
internada. O Sr. Presidente registra as presenças do Sr. Celio Lopes e do 
Sr. Lindomar. Com a palavra o Sr. Robson diz que irão buscar soluções 
para que esses equipamentos esportivos possam ser melhor 
administrados, pois dá forma como está não pode continuar, pois se faz 
uma reforma daqui a seis meses o local já está destruído, ou seja, é 
preciso estudar uma forma de se garantir e de preservar esses 
equipamentos públicos. Com a palavra o vereador Leonardo Lima 
destaca que já trabalhou com o Sr. Robson e que é uma honra recebê-lo 
nesta Casa de Leis e ressalta que gostaria de fazer um pedido para que 
olhem mais para o esporte Handball, pois com todas as dificuldades que 
o referido esporte enfrenta ainda assim a nossa cidade tem se destacado 
e por isso pede esse apoio. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz 
que ouvindo atentamente as colocações que foram feitas pelo Sr. Robson 
acredita que terão grandes avanços no esporte e fala sobre o Programa 
Esporte na Escola que funcionava muito bem. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo cumprimenta o Sr. Robson e diz que aprendeu muito com 
o mesmo quando trabalharam juntos e pergunta a respeito do programa 
Bolsa Atleta, se esse programa tem uma previsão de retorno. Com a 
palavra o vereador Wagner Enoque diz que seus questionamentos já 
foram respondidos e que foi dito pelo Sr. Robson que se preciso for o 
Estado irá usar a parceria com a iniciativa privada e que isso é muito 
louvável. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior faz duas 
sugestões, a primeira se refere ao Lago Azul e Rio Lontra que são locais 
onde poderiam ser utilizados para a prática de esportes aquáticos, se não 
estivessem sendo poluídos pela Empresa BRK que joga esgotos mal 
tratados e por dejetos e esgotos de empresas e residências particulares 
e pelo assoreamento ocasionado pela cratera que se formou pela 
inoperância do Estado e que precisa ser tomado as providências 
necessárias e  legais. Fala também com relação a uma área no bairro de 
Fátima que é um campo de futebol e uma quadra de esportes e que é 
uma área gigante e já levou inúmeros políticos e nada foi feito e por isso 
pede ajuda ao Sr. Robson. Com a palavra o vereador Edimar Leandro 
pede ao Sr. Robson que olhe com carinho para o Projeto Libertando Vidas 
e agradece pela sua vinda a esta Casa de Leis. O Sr. Robson diz que 
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jamais ouviram dele desculpas por um  projeto ou ação que não tenha 
sido executado, ou seja, ele é o responsável pela pasta e tem que dar um 
jeito de buscar as soluções e dar as respostas necessárias, e não ficar 
dando desculpas, pois já sabe das dificuldades orçamentárias que o 
Governo Estadual está passando para equilibrar as contas públicas. Com 
relação ao Programa Bolsa Atleta é um programa do Governo Federal 
não faz parte dos planos do Governo Estadual desenvolver um Bolsa 
Atleta Estadual, pois a intenção é criar mecanismos para que os atletas 
de alto rendimento do nosso estado sejam inseridos no Bolsa Atleta 
Federal. Solicita do vereador Terciliano Gomes que é Presidente da 
UVET, uma Audiência para discutirem sobre a política esportiva. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede questão de ordem no 
Artigo 116 – parágrafo 2º do Regimento Interno, pois  o prazo regimental 
do Grande expediente já exarou. A Sra. Presidente em exercício 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que o Regimento Interno será 
cumprido. O vereador Alcivan Rodrigues agradece imensamente ao Sr. 
Robson pelas explicações que foram feitas e que foi um momento de 
suma importância. O Sr. Robson agradece pelo convite que lhe foi feito e 
diz que estão com uma série de projetos e ações que em outra 
oportunidade poderá apresentá-los. A Sra. Presidente agradece a 
presença do Sr. Robson e que está Casa de Leis está sempre aberta para 
recebe-lo. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
vereador Aldair (Gipão) reassume a presidência. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) pede alteração de pauta para a votação dos 
seus requerimentos. Em votação a solicitação de alteração de pauta. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº1293/19, Nº1326/019, Nº1327/019, 
Nº1328/019 e Nº1329/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1356/019, Nº1357/019, Nº1360/019, Nº1373/019 e Nº1374/019. Em 
discussão. O vereador Terciliano Gomes diz que as proposituras que 
apresenta são solicitações que buscam atender aos anseios da nossa 
população. O vereador José Ferreira pede a verificação de quórum para 
que não haja prejuízo na votação das matérias. É feito a verificação de 
quórum. O Sr. Presidente informa que os vereadores Israel Gomes e 
Gideon Soares não estão presentes por terem solicitado autorização para 
se retirarem da sessão. Em votação os requerimentos do vereador 
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Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1315/019, Nº1316/019, 
Nº1317/019 e Nº1318/019. Em discussão. O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) pede autorização do Plenário para poder se retirar da 
sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan). Sendo aprovado por Unanimidade. Em votação os 
requerimentos do vereador Wagner Enoque. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso):  Nº1372/019 e Nº1300/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo: Nº1275/019, Nº1371/019, Nº1259/019 e 
Nº1260/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1322/019, 
Nº1323/019 e Nº1324/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha) Nº1302/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa 
Nº1353/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº1297/019 e Nº1298/019. Em discussão.  O Sr. Presidente informa que 
a respeito da solicitação da confecção dos Diplomas, ressalta que isso 
demanda custo financeiro para a Câmara Municipal, e cita como exemplo 
a sessão especial que será realizada para homenagear os Policiais, a 
confecção dos Diplomas foi custeada pelo próprio vereador que solicitou 
a sessão especial, ou seja, diz que será feito um estudo a respeito dessa 
solicitação. Em votação os requerimentos do vereador Geraldo Silva. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº1340/019, Nº1341/019, Nº1342/019 e 
Nº1343/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
Sr. Presidente registra a presença do Sr. Emilio – Jornalista. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº1331/019, Nº1332/019, Nº1333/019, Nº1361/019 e 
Nº1362/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1199/019, Nº1200/019 e Nº1364/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº1345/019 e Nº1355/019. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1294/019, Nº1295/019 e 
Nº1325/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº095/019 de autoria da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso) – Á família do jovem Matheus Marinho Souza. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº097/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – Á 
família do Sr. Guilherme Borba de Oliveira. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicação do vereador Gilmar Oliveira Costa 
Nº149/019. Indicação do vereador Terciliano Gomes Araújo Nº150/019. 
As Indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O 
vereador Terciliano Gomes diz que usa a Tribuna como vereador, 
suplente de Senador, cristão católico atuante nas pastorais, nascido e 
criado numa família cristã e que defende a família e é em defesa da família 
que está levantando essa bandeira de preservação da moral e bons 
costumes. Destaca que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
lamentavelmente aprovou na semana passada o Projeto de Lei 672/2019 
que segundo o relator o Senador Alessandro Vieira, supostamente 
deveria proteger os homossexuais e membros da comunidade LGBT 
contra a violência, mas diz que quem analisa pelas entrelinhas conclui 
facilmente  que prepara-se uma grande cilada para o povo cristão 
brasileiro e destaca também que nestes dias poderá ser aprovado no 
Senado Federal um projeto de lei que pune com prisão qualquer oposição 
às teorias de gênero, ou seja, não poderá haver mais oposição aos 
projetos de lei que queiram impor a ideologia de gênero nas escolas e no 
país e que os pais que se opuserem serão acusados, julgados, 
condenados e presos e seus filhos terão que ser educados conforme as 
novas imposições e por isso manifesta o seu protesto com veemência 
pela Comissão de Constituição e Justiça ter dado vazão a tamanha 
afronta e que o Congresso Nacional não deve aprovar essa aberração ao 
Direito Constitucional e aos ensinamentos morais que a maioria das 
famílias brasileiras defendem. O vereador Terciliano Gomes diz que 
gostaria de ressaltar também sobre a sua indicação que apresentou na 
sessão de hoje, indicando ao Presidente do DETRAN/TO o cumprimento 
da Resolução nº558/2015 que trata do referido órgão disponibilizar um 
interprete da língua brasileira de sinais libras para as pessoas com 
deficiência auditiva nas várias fases do processo de habilitação.  Nada 
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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.  


