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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos três dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Jose Ferreira Barros Filho, compareceram os 
seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha 
da Silva, Divino Júnior 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, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso 
Santos e Terciliano Gomes Araújo. Todos em número de quatorze. Havendo número 
legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaite 
Rocha da Silva ( Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Provérbios – Capitulo 1º, Versículo 07. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio nº072/018 – Gabinete do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araujo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 03/09/2018. 
Oficio Nº035/018 – Gabinete do vereador Manoel Messias (Mané Mudança) – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 03/09/2018. Oficio 
Nºnº0043/2018 – Gabinete do vereador Wagner Enoque – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 03/09/2018. Tribuna Livre – Artigo 196 – Regimento 
Interno. Inscrito: Moabe Cerqueira da Luz – Pastor. Assunto: Tratar sobre as 
necessidades da comunidade do Setor Jardim Boa Vista. È feito à leitura do Artigo 
196 do Regimento Interno que disciplina o uso da Tribuna Livre. Com a palavra o Sr. 
Moabe que cumprimenta a todos os presentes e destaca que a sua comunidade 
está precisando de uma atenção especial por parte do Poder Público quanto a 
questão da pavimentação asfaltica das ruas e diz que é conhecedor do trabalho que 
está sendo feito pelo Sr. Prefeito Ronaldo Dimas com a ajuda desta Casa de Leis, 
mas espera que possam contar com a ajuda dos Parlamentares nessa questão. O 
vereador Edimar Leandro parabeniza o Sr. Moabe por ter vindo a essa Casa de Leis. 
O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que realmente esse mérito ninguém vai 
tirar do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas de estar fazendo um grande trabalho na nossa 
cidade com relação a pavimentação asfaltica, mesmo sabendo que ainda há muito 
por fazer, mas espera que com os recursos que a nossa cidade irá receber o Sr 
Prefeito saiba distribuí-los corretamente para os setores que mais necessitam dos 
serviços de pavimentação asfaltica. O vereador Geraldo Silva cumprimenta o Sr. 
Moabe e destaca que seria muito importante que o mesmo juntamente com alguns 
membros da comunidade do Setor Jardim Boa Vista, fizessem uma visita ao 
Ministério Público Federal, para que este cobre da Caixa Econômica para que tome 
as providências necessárias que são de responsabilidade da Caixa e manifesta o 
seu apoio no que for preciso. O vereador Aldair da Costa ( Gipão) parabeniza o Sr. 
Moabe pela sua presença nesta Casa de Leis e  se coloca a disposição para ajudar 
naquilo que for possível. O Sr. Moabe agradece a todos pois foi muito bem recebido 
nesta Casa de Leis e agradece por tudo e parabeniza a todos desta Casa de Leis 
pelo trabalho que realizam. O Sr. Presidente agradece o Sr. Moabe pela sua 
presença e ressalta que esta Casa de Leis está sempre aberta para receber a todos 
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que a procuram.  Ordem Do Dia: Projeto de Decreto Legislativo Nº008/018 – 
Concede Título de Cidadão ao Major QOPM Dernivaldo da Costa Tirelo e dá outras 
providências. Autor: Gideon da Silva Soares. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº009/018 – Concede Título de Cidadão ao Capitão e Maestro Marcos Antônio do 
Vale Ferreira e dá outras providências. Autor: Gideon da Silva Soares. Os referidos 
Decretos serão encaminhados às comissões competentes. O vereador Israel Gomes 
registra a presença do Sr. Elias e o convida para a Tribuna de Honra. O vereador 
Divino Bethânia Junior pede alteração de pauta para a votação do seu Projeto de Lei 
Complementar Nº005/018, pois os comerciantes que estão presentes nesta sessão 
para acompanhar a referida matéria precisam retornar para seus trabalhos. Em 
votação a alteração de pauta feita pelo vereador Divino Bethânia Junior. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Complementar Nº005/018 – Dispõe sobre a 
modificação da Lei Nº1778/97 – Código Municipal de Postura no seu artigo 222-b e 
dá outras providências. Autor: Divino Júnior do Nascimento. É feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Divino Bethânia Junior 
destaca que propõem essa alteração não com o intuito de atingir ninguém, e sim 
com a intenção de ajudar os trabalhadores que precisam dessa ajuda para 
continuarem trabalhando para o sustento de suas famílias. Diz que quando a Lei 
nº1778/97 foi feita pensaram apenas numa parcela da sociedade e que agora 
apresenta essa alteração para que os eventos possam continuar sendo realizados 
no Parque das Águas, mas com a utilização do som automotivo. Ressalta que nesta 
Casa de Leis tem outros vereadores que também apoiam esta causa que são os 
vereadores Enoque Neto e Terciliano Gomes e os agradece assim como agradece 
ao vereador Professor Delan e toda a comissão pela agilidade do parecer. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos que trabalham com o 
som automotivo presentes nesta sessão. Ressalta que desde já manifesta seu voto 
favorável e como foi dito já tem um projeto de sua autoria tramitando na Casa, mas 
que não impede que outros vereadores apresentem matérias que tratam da mesma 
questão e por isso parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela apresentação 
desse projeto que é de suma importância para essa classe. O vereador Enoque Neto 
parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela apresentação do projeto e 
manifesta seu voto favorável e diz à classe que podem contar com seu apoio. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que após a provação dessa Lei, essa classe (do 
som automotivo) estará amparada e que após essa aprovação fará uma reunião com 
o DEMUPE e desde já convida os vereadores Terciliano e Enoque Neto para que o 
acompanhem nesta reunião.  O vereador professor Delan diz que muitos não sabem 
como são os trabalhos internos desta Casa de Leis e que trabalham dia e noite para 
que tudo esteja conforme determina a Lei. Destaca que este é um projeto de suma 
importância que visa garantir o cumprimento dos direitos de todos os trabalhadores 
que trabalham com o som automotivo e solicita para que possa ser lido o parecer 
das Comissões Permanentes. É feito leitura do Parecer das Comissões. O vereador 
Geraldo Silva manifesta seu voto favorável e seu apoio ao autor da matéria. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza o autor pela apresentação do 



 
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 

projeto e manifesta seu voto favorável. O vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) ressalta que é um projeto que visa contribuir para uma classe de 
trabalhadores que muito contribuem para a economia da nossa cidade e manifesta 
seu voto favorável. O vereador Edimar Leandro registra as presenças da Sra. 
Joseane e da sua filha Rebeca. O Sr. Presidente parabeniza a todos que trabalham 
com o som automotivo e que se fazem presente nesta sessão.  Em 1ª votação o 
Projeto de Lei Complementar Nº005/018. Aprovado por Unanimidade. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Proposta de Emenda á Lei Orgânica nº005/018 – 
Dispõe sobre a modificação do § 7º do Artigo 26 da Lei Orgânica do Município de 
Araguaína – TO e dá outras providências. Autor: Parlamentares. Em 2ª discussão do 
1º Turno. Em 2ª votação do 1º Turno. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº040/018 – Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº1. 609/95 e dá outras 
providências (Conselho Municipal de Alimentação Escolar). Autor: Executivo 
Municipal. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Com Emenda Nº001/018 do 
vereador Professor Delan subscrita pelos vereadores. È feita à leitura da referida 
emenda. Em discussão a emenda. Em votação a emenda. Aprovado por 
Unanimidade.  Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº040/018. Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Nº040/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº011/017 – Dispõe 
sobre a regulamentação das feiras livres noturnas em Araguaína. Autor: Enoque 
Neto Rocha de Souza (Enoque Neto). O vereador Enoque Neto autor do projeto 
pede a retirada de pauta do mesmo. O Sr. Presidente retira de pauta o Projeto de 
Lei Nº011/017 a pedido do autor do projeto. O vereador Enoque Neto pede 
permissão para poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador Enoque Neto. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo 
Nº006/018 – Concede Comenda de Arte e Cultura à Banda de Música do 2ºBPM 
(Batalhão de Policia Militar) do Tocantins. O autor pede a retirada do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº006/018 de sua autoria. O Sr. Presidente retira de pauta o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº006/018 a pedido do autor do mesmo  . Projeto de 
Resolução Nº007/018 – Dispõe sobre o acréscimo dos §§ 3º e 4º ao artigo 73 do 
regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína – TO e dá outras providências. 
É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº1937/018 e Nº1938/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1686/108, Nº1687/018, Nº1811/018, Nº1812/018 e Nº1813/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior 
do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº1899/018, Nº1900/018 e Nº1903/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1810/018, Nº1882/018 e 
Nº1883/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1880/018, 
Nº1881/018 e Nº1887/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1864/018 e 
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Nº1865/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): 
Nº1870/018 e Nº1927/018.  Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1894/108, Nº1879/018 e Nº1890/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº1799/018 e Nº1800/108. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1845/018, Nº1846/018, 
Nº1847/018, Nº1901/018 e Nº1902/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1917/018, 
Nº1918/018, Nº1920/018 e Nº1921/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Tribuna: O vereador Divino Bethânia Junior diz que mais uma vez irá 
falar sobre a água que vasa da fossa da CPPA, ressalta que é uma água que já 
vasa há anos e que a Via Lago está sendo “fomentada” e “adubada” pela água fétida 
da CPPA e que isso não é por culpa do administrador do órgão e sim por culpa do 
Gestor responsável e questiona onde estão os órgãos como: DEMUPE, 
NATURATINS e IBAMA, ou seja, diz que os órgãos ambientais e fiscalizadores 
precisam tomar as providências necessárias, pois essa situação não pode continuar 
dessa forma. Considerações Finais: O vereador Aldair (Gipão) diz que gostaria de 
agradecer o Conselho de Pastores, a Prefeitura na pessoa do Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas  e os vereadores Carlos Silva, Professor Delan, Leonardo Lima e Maria José 
(Zezé Cardoso) pelo apoio na realização da “Marcha pra Jesus”, pois foi um grande 
evento.  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.   
  

 
 

 


