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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa 
Sousa, Divino Júnior do Nascimento, 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, Maria 
José Cardoso Santos, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. 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 em João, Capitulo – 03, Versículo – 
16. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Gab Ver. Carlos da Silva Leite 
Nº 049/2017 – Assunto: Justificativa de ausência nesta sessão. Comunicados do 
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Presidência: NºCM211723/2017, NºCM211724/2017, NºCM211725/2017, 
NºCM211726/2017, NºCM211727/2017, NºCM211744/2017, NºCM211743/2017, 
NºCM211742/2017, NºCM211742 e NºCM235592/2017.  O Sr. Presidente registra a 
presença da Professora Valentina. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que já irá 
solicitar permissão para poder se retirar da sessão às 16h50min, pois precisará ir 
num reunião com os feirantes da nossa cidade, representando esta Casa de Leis.  
Em votação a referida solicitação. Aprovado por unanimidade.  Em seguida o Sr. 
Presidente informa que antes de adentrarem a ordem do dia irão proceder com uma 
entrega de Titulo de Cidadão Araguainense de autoria do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha) de acordo com o Decreto Legislativo Nº478 – ao Sr. Edson 
Gabriel da Silva. É feito a leitura do histórico do homenageado e o Sr. Presidente 
registra as presenças do Dr. André Luis – Advogado e ex - Presidente da OAB 
Araguaína e do Sr. Geraldo Correia, que acompanham o Sr. Edson Gabriel. Com a 
palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) destaca que o Sr. Edson é merecedor 
dessa homenagem e o parabeniza pelo trabalho que vem realizando na nossa 
cidade,  em seguida o autor faz a entrega do Título ao homenageado. Com a palavra 
o Sr. Edson que agradece por essa homenagem e destaca que tem muita honra de 
trabalhar em Araguaína e que fez muitos amigos e que já era Tocantinense e 
Araguainense de coração e agora é de fato oficialmente e por isso está muito feliz e 
grato. O Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Edson e o parabeniza pelo 
Título recebido. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: Em 
atendimento ao Requerimento nº 1612/17 de autoria do Ilustre Vereador Terciliano 
Gomes Araújo, o Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora: o Sr. Simão 
Moura Fé – Secretário Municipal de Infraestrutura e o Sr. Sergio Leão – Secretário 
de Infraestrutura do Estado do Tocantins que neste ato será representado pelo Sr. 
Gilvamar Moreira de Souza – Superintendente de Operação e Conservação da 
AGETO – Agência Tocantinense de Transporte e Obras, para debater sobre 
assuntos pertinentes aos Setores Ana Maria e Morada do Sol, referente ao contrato 
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PAC – II Pró Transporte. O vereador Terciliano Gomes faz um requerimento verbal 
para que também possam ser convidados para compor a Mesa Diretora o Sr. Uziel 
dos Reis – representando o Setor Ana Maria e a Sra. Leide Portil – representando o 
setor Morada do Sol. O Sr. Presidente convida para compor a Mesa Diretora os 
representantes dos referidos setores que hora foram solicitados pelo vereador 
Terciliano. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes agradece as presenças dos 
convidados que compõem a Mesa Diretora e ressalta que a sua assessoria fez um 
levantamento dos inúmeros requerimentos que já apresentou solicitando melhorias 
para os setores Ana Maria e Morada do Sol, só que infelizmente os requerimentos 
não têm força de Lei, mesmo assim não deixou de apresentar seus pedidos para os 
referidos setores. Diz que os setores Ana Maria e Morada do Sol estavam com os 
recursos garantidos e não foi feita a pavimentação asfaltica dos mesmos e o porquê 
não foram feitos se os recursos já estavam garantidos e porque não foi feito um novo 
processo licitatório, ou seja, é preciso que essas respostas sejam dadas para os 
moradores dos referidos setores que estão presentes na sessão a espera de 
respostas positivas para os seus setores. Em aparte o vereador Aldair (Gipão) 
manifesta seu apoio ao vereador Terciliano e ressalta que é conhecedor da luta do 
mesmo pelos setores Ana Maria e Morada do Sol. Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Júnior destaca que os serviços que eram feitos na nossa cidade no 
passado eram mal feitos eram serviços eleitoreiros e que a administração do Prefeito 
Ronaldo é que está refazendo muitos serviços mal feitos.  O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que é preciso que seja inserido com urgência as Emendas 
Impositivas para que possam auxiliar o Sr. Prefeito no seu planejamento das obras e 
que esse Parlamento precisa ser visto não apenas para ficarem aprovando projetos 
do Executivo Municipal  e manifesta seu apoio ao vereador Terciliano Gomes . O 
vereador Terciliano Gomes diz que espera que os Secretários presentes possam dar 
respostas e soluções para os moradores dos referidos setores. Com a palavra o 
vereador Gideon Soares diz que infelizmente não são os vereadores que executam 
as obras e por isso pede ao Sr. Presidente que dentro da legalidade possa solicitar 
do Jurídico da Casa que analise a questão da apresentação das Emendas 
Impositivas. Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que o vereador 
Divino falou muito bem e tem toda razão, pois esta Casa de Leis precisa sim das 
Emendas Impositivas e que irão trabalhar neste sentido.  O vereador Israel Gomes 
solicita do Sr. Gilvamar que leve uma solicitação ao Sr. Secretario Sergio Leão para 
que possa ser resolvido o problema do buraco da Avenida Filadélfia abaixo do 
Detran, pois é um problema que se estende por mais de cinco. O vereador Alcivan 
parabeniza o vereador Terciliano Gomes pela iniciativa desse debate e que gostaria 
de agradecer o Sr. secretario Simão pois havia um grande problema  de um buraco 
no setor onde reside sua mãe e que o mesmo foi resolvido definitivamente. O 
vereador professor Delan destaca alguns questionamentos: qual a projeção para 
2018 em relação às questões em debate e questiona se a Vila Bragantina irá ser 
contemplada com infraestrutura e pavimentação asfaltica. O vereador Alcivan 
questiona sobre a Rua Perimetral “A” que é no setor Morada do Sol e a Rua do 
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Soldado no setor Jardim Paulista que é a rua onde reside.  Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque destaca que não compreende porque um Secretário 
Estadual manda um representante numa sessão tão importante como essa. Diz que 
o PAC II foi uma forma de políticos tirarem proveitos, pois o PAC I não foi nem 
finalizado . Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que os moradores dos 
referidos setores estão preocupados se os serviços serão feitos e não se vem do 
PAC I ou II. O vereador Wagner Enoque diz que sim o importante é que os serviços 
sejam feitos, pois conhece moradores que estão deixando suas residências pela 
falta de melhorias. Com a palavra a Sra. Leide agradece ao vereador Terciliano 
Gomes, pois está vendo o quanto ele está trabalhando e buscando melhorias para o 
setor Morada do Sol, a Sra. Leide diz que gostaria de pedir ao Sr. Secretario que 
possa levar o asfalto para o setor Morada do Sol, pois já foi assaltada por duas 
vezes chegando em casa, pela falta de infraestrutura no seu setor.  O Sr. Presidente 
diz que é preciso dar o encaminhamento das respostas para os moradores dos 
referidos setores, para que os mesmos  possam ir para suas residências com a 
certeza de que os serviços serão feitos  e parabeniza o vereador Terciliano Gomes 
pelo seu empenho em prol desses setores. Com a palavra o Sr. Uziel representante 
do setor Ana Maria, diz que gostaria de cumprimentar a todos os presentes e 
ressaltar que nunca uma legislatura trabalhou tanto, mas muito discretamente sem 
fazerem firulas e sim pensando na nossa população. Ressalta que foi informado que 
onde é o setor Ana Maria, existia um antigo lixão e que gostaria de saber do Sr. 
Secretario Simão é conhecedor  dessa informação e se a mesma procede.  E se 
procede qual é o planejamento que será feito para solucionar esse problema?  
Questiona a respeito de um quarteirão inteiro que tem lotes onde foram empilhados 
lixos e quando chove esse lixo absorve bastante água prejudicando todos que 
residem nas proximidades do mesmo. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz 
que existe o Setor Ana Maria da parte de cima e da parte de baixo e que aprovaram 
loteamentos em gestões anteriores a do Sr.Prefeito Ronaldo Dimas e que foram 
aprovados irresponsavelmente  e que há lotes que são verdadeiros lixões. O Sr. 
Uziel pede que olhem com mais atenção para os setores Ana Maria e Morada do 
Sol, pois são setores onde residem famílias e pessoas que querem o melhor para a 
nossa cidade.  Com a palavra o Sr. Gilvamar Moreira que cumprimenta a todos os 
presentes e a todos que compõem a Mesa Diretora e ressalta que o Sr. Secretário 
Sérgio Leão pediu desculpas por não poder vir por motivo de compromisso de 
trabalho, mas que se viesse, ele também estaria presente pois é o responsável por 
essa questão na qual estão debatendo. Diz que gostaria de ressaltar que o 
compromisso que o Estado tinha com o setor Itaipu já foi cumprido, agora é com o 
município o que está faltando. Destaca que é preciso que o bairro tenha rede de 
esgoto para que seja pavimentado é uma exigência da Caixa Econômica Federal e 
isso é o problema dos setores Ana Maria e Morada do Sol e ressalta que a empresa 
RDC é que está fazendo as obras de pavimentação asfaltica. O vereador Terciliano 
Gomes diz que foi aprovada uma Lei nesta Casa,  que as Empresas que irão fazer 
serviços de pavimentação no nosso município, para que fosse dado publicidade 
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quanto a execução desses serviços para que fosse feito o planejamento sobre essa 
questão da rede de esgoto e faz esse questionamento ao Secretario Simão. Diz que 
gostaria muito que o Secretario Sérgio Leão estivesse presente, mas mesmo assim 
ele mandou um representante responsável para dar satisfação sobre a situação. 
Com a palavra o Sr. Gilvamar diz que o Sr. Secretario Simão poderá dar mais 
informações sobre a questão do esgoto e ressalta que os projetos dos setores Ana 
Maria e Morada do Sol estão prontos e que gostariam muito que fossem 
aproveitados só que a Caixa Econômica exige alguns critérios e um dele é a rede de 
esgoto. O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Wagner – Secretário de 
Gabinete do Sr. Prefeito Ronaldo. Com a palavra o Sr. Secretário Simão que 
ressalta que hoje Araguaína está sendo toda planejada e que isso é muito 
importante e que lhe deixa muito feliz. Diz que os serviços são feitos por bacias e 
não por setores, é por isso que ocorre muitas vezes de um bairro não ser asfaltado 
por completo e muitas pessoas não entendem, mas o serviço será concluído. 
Destaca que o Projeto que foi refugado pela Caixa Econômica Federal e não pelo 
Estado, foi um projeto feito pelo Sr. Prefeito quando o mesmo era Secretário das 
Cidades, diz que o planejamento é que até o ano de 2021, 80% da nossa cidade 
será contemplada com rede de esgoto e com tratamento desse esgoto e que o setor 
Ana Maria será contemplado. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que é 
preciso que seja feito um serviço emergencial, pois como foi dito, entendeu que 
terão que esperar até o ano de 2021 e esses setores não conseguem esperar mais 
na situação que se encontram.  O Sr. Secretario Simão diz que se for aprovado a 
reprogramação referente aos recursos, poderá sobrar cerca de oito milhões e que 
serão aproveitados na nossa cidade, diz que os setores Ana Maria e Morada do Sol 
já estão dentro do CAF e a contrapartida do Município já está garantida e serão 
quatro anos para contemplar todo o projeto e que o Senado será o fiador e em Maio 
do ano que vem passará para ser aprovado e com isso licitarão e começarão as 
obras. O vereador Wagner pergunta sobre a informação de um antigo lixão na 
localidade do setor Ana Maria. O Secretario Simão diz que com relação ao lixo é 
espantoso a irresponsabilidade que trataram essa situação, pois é uma problema 
grande de difícil solução e que solicita ideias e ajuda para conseguirem solucionar 
esse problema. O Sr. Gilvamar diz que com relação ao que foi perguntado sobre a 
Avenida Filadélfia, diz que dentro de vinte a vinte e cinco dias os projetos já estarão 
prontos pra fazerem as adequações necessárias e que acredita que no ano que vem 
o problema da Avenida Filadélfia será solucionado e que serão reestruturadas 
também as ruas do DAIARA. Com a palavra a Sra. Neide diz que ficou na dúvida e 
que gostaria muito de uma resposta concreta sobre o seu setor. O Sr. Secretario 
Simão diz que os projetos executivos dos setores Ana Maria e Morada do Sol  estão 
na frente de todos os outros projetos e assim que forem aprovados serão 
executados. O vereador Gideon Soares solicita que possa ser feito pelo menos um 
trabalho de cascalhamento nas ruas desses setores. A Sra. Leide agradece a todos 
que se empenharam para ajudar e em especial ao vereador Terciliano Gomes. A 
vereadora Zezé Cardoso ressalta a importância da discussão e pergunta para o 
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Secretario Simão acerca do setor sonhos Dourados, se o secretario pode antecipar 
alguma obra daquele setor. O secretario Simão diz que já tem conhecimento do 
setor e que o mesmo está no planejamento, pois a prefeitura já sabe das obras que 
precisam ser feitas, a vereadora finaliza agradecendo a atenção. O Sr. Uziel 
agradece á todos que estiveram na sessão dos setores  Ana Maria e  Morada do Sol 
e diz que sairá com a certeza de um projeto e pede que quando forem realizar as 
obras que se analise bem tendo em vista que no setor do Ana Maria quando se 
passa carro tremem as casas e por isso para asfaltar deve ter uma atenção maior. O 
Sr. Secretário Simão afirma que realiza obras de manutenção no setor Ana Maria e 
que tem bastante limitação de recursos, afirma que tinha recursos para o Ana Maria 
e Morada do Sol que foi estornado, sendo que atualmente surgiu um novo recurso 
que será realizada a obra final no setor. O Sr. Gilvamar afirma que juntamente com o 
Sr. Secretario Sérgio Leão, tem cumprido as determinações do Governador e que 
em Araguaína tem realizado muitas obras para beneficiar toda a comunidade. O 
vereador Aldair (Gipão) fala das obras nos setores Planalto e Itaipu, e gostaria de 
saber acerca da previsão de conclusão dessas obras e afirma que as obras de 
canalização têm atrasado muito essa conclusão. O Sr. Secretário Simão afirma que 
retomou as obras e que por ser recursos do município é limitado a realização das 
mesmas. O Sr. Presidente agradece a presença de todos, secretários e moradores. 
O vereador Terciliano Gomes agradece a presença dos moradores que 
compareceram nesta sessão e agradece o Sr. Secretario Sérgio Leão, que mandou 
representante e que trouxe novidades para o caso, e destaca que o Sr. Secretario 
Simão se esquivou de afirmar acerca de datas, mas que deu a entender que será 
realizado as obras do setor Ana Maria no ano que vem, e pede as obras paliativas 
antes do asfalto  para amenizar um pouco a situação e agradece pelas obras já 
realizadas naquele setor, agradece a Sra. Leide e o  Sr. Uziel por fim agradece à 
todos. O Sr. Presidente suspende  a sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
Presidente prorroga sessão por mais um hora. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O 
vereador Terciliano Gomes pede autorização para sair do plenário, e para que altere 
a pauta para que os vereadores votem seus requerimentos. O Sr. Presidente coloca 
em votação a solicitação do vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes: Nº1732/017, 
Nº1733/017, Nº1734/017, Nº1735/017 e Nº1781/017, Nº 1746/017, Nº 1747/017, Nº 
1778/017, Nº 1779/017 e Nº 1780/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções do vereador Terciliano Gomes: Nº176/017 – de Aplauso a 
Senadora Kátia Abreu pela reeleição a Presidência da FAET ( Federação da 
Agricultura do Estado do Tocantins). Nº188/017 – de Aplauso a dupla musical 
Maiara e Maraisa, pelo crescente sucesso musical. Nº177/017 – de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Hugo de Carvalho. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº051/107 do Executivo Municipal – Dispõe sobre 
desafetação de área pública e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
doação de área de propriedade do Município de Araguaína ao Governo do Estado 
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do Tocantins e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador: Wagner Enoque de Souza: 
Nº1859/017, Nº 1860/017, Nº 1886/017, Nº 1887/017 e  Nº1888/017. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1832/017 do vereador 
Silvano Faria da Silva (Silvano do Picolé). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento Nº1853/017 do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo.  Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1863/017 Nº 1873/017, Nº 1874/017 e Nº1875/017. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1567/017 
do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº 1848/017, Nº 1849/017, Nº 1850/017, Nº 1851/017 e 
Nº1852/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): 
Nº1869/017 e Nº 1882/017. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº 1775/017, 
Nº1776/017 e Nº1777/17. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº 1759/17, 
Nº 1760/017, Nº 1761/017, Nº 1762/017, Nº1765/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan) Nº 1837/017 e Nº 1838/017. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº802/017, Nº 1803/017, Nº 1804/017, Nº 1805/17 e Nº 1806/017. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº 116/17 e Nº 117/17. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Nada 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.   


