
 
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 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas 
sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 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, Israel Gomes 
da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva,  Manoel Messias Moreira 
de Brito, Maria José Cardoso Santos, 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  Delaite Rocha ( Professor Delan) 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 27, Versículo – 01. 
O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 022/2018 – CM/GVG – 
Gabinete do vereador Gilmar Oliveira – Assunto: Comunicar a ausência do vereador 
Gilmar de Oliveira na sessão do dia 13 de Agosto de 2018. Oficio 
Nº1351/2018/PRES/SANEATINS – Companhia de Saneamento do Tocantins – 
SANEATINS – Assunto: Adequação da vazão do poço ou abertura de novo poço 
para atender as casas da nova rua do povo do Garimpinho. Oficio/SISEPAR/20/2018 
– Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araguaína – Assunto: Solicita 
assim que possível Audiência com todos os vereadores desta Casa de Leis. Ofício 
Nº119/2018 – CC – 1ª ZE/TO – Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins – Cartório 
Eleitoral de Araguaína 1ª ZE/TO – Assunto: Realização de Inspeção Ordinária no 
Cartório Eleitoral da 1ª ZE no dia 14/08/2018 com inicio as 09h. Oficio Circular 
nº393/2018 – PRES/34ª ZE – Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins – Assunto: 
Audiência Pública no dia 14 de Agosto às 09 horas da manhã, com a presença da 
Desembargadora Ângela Prudente. Oficio Nº773/ 2018/SGG – Secretário Geral de 
Governo e Articulação Política – Respondendo – Assunto: Resposta ao Oficio 
nº262/2018 de 17 de Abril de 2018. OF Nº168/2018/GAB/DM – Camara dos 
Deputados – Gabinete da Deputada Dulce Miranda – Assunto: Resposta ao 
recebimento da Indicação nº063/018 de autoria do vereador Edimar Leandro. Oficio 
nº2889/2018/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual. 
Comunicado NºCM166640/2018 – Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Presidência – Assunto: Liberação de Recursos 
Financeiros. O Sr. Presidente informa que o vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Junior) irá representar essa Casa de Leis na Audiência Pública, 
conforme consta no Oficio nº393/2018 do Cartório Eleitoral . Ordem Do dia: Projeto 
de Lei N° 011/017 – Dispõe sobre a regulamentação das feiras livres noturnas em 
Araguaína. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto). Projeto de Lei 
Complementar N° 005/018 - Dispõe sobre a modificação da Lei n° 1.778/97 – Código 
Municipal de Postura, no seu artigo 222-b, e dá outras providências. Autor: Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr). Os referidos projetos serão 
encaminhados ás comissões competentes. O vereador Terciliano Gomes faz um 
requerimento verbal para que possa ser inserido na pauta de hoje um requerimento 
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de sua autoria solicitando informações sobre o que está acontecendo com relação 
ao serviço de coleta de lixo que não está sendo feito. O vereador Aldair da Costa 
(Gipão) diz que é muito válida a preocupação do nobre vereador com essa situação 
da coleta de lixo, mas gostaria de informar que a Prefeitura já regularizou essa 
situação quanto ao pagamento da empresa que faz o serviço da coleta de lixo e que 
o serviço já foi reestabelecido. Em votação o requerimento verbal feito pelo vereador 
Terciliano Gomes. Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1713/018 do 
vereador Carlos da Silva Leite. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1556/018, Nº1557/018, Nº1558/018, Nº1559/018 e Nº1560/018. Em discussão. O 
autor das proposituras destaca que mais uma vez apresenta proposituras para que 
seja feito o serviço de reposição de lâmpadas e que continuará apresentando 
requerimentos enquanto o serviço não for feito. Diz que também não irá aceitar que 
tanto os vereadores quanto os cidadãos que procurarem a referida secretária 
solicitando esse serviço sejam destratados pelo funcionário responsável. O vereador 
Aldair (Gipão) diz que conversou com o Secretario que é responsável pela pasta que 
realiza esse serviço de reposição de lâmpadas e que não entende o porquê estão 
dizendo isso, que o mesmo está tratando mal as pessoas. Diz que não poderia 
deixar de falar, pois o funcionário que é o Sr.França é uma pessoa muito educada e 
que recebe muito bem a todos que lhe procuram e que não seria justo com o mesmo 
se não esclarecesse a todos sobre essa questão. Em votação os requerimentos do 
vereador professor Delan. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº1697/018, Nº1698/018, 
Nº1699/018, Nº1700/018 e Nº1701/018. Em discussão. O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que gostaria de fazer um reconhecimento quanto a qualidade do serviço 
de pavimentação asfaltica que está sendo feita pela atual administração do Sr. 
Prefeito Ronaldo Dimas, diz que são serviços muito bem feitos e que as suas 
proposituras apresentadas na pauta de hoje são solicitações de recuperação de 
serviços mal feitos que foram feitos por administrações anteriores, por isso precisam 
ser refeitos. Em votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1658/018, Nº1659/018, Nº1661/018 e Nº1666/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1624/018, Nº1626/018, Nº1627/018 e 
Nº1632/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1677/018, Nº1678/018 e 
Nº1679/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1615/018, Nº1616/018, Nº1617/018, Nº1619/018 e Nº1670/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº1663/018 e Nº1664/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1596/018, Nº1597/018, Nº1598/018 e Nº1599/018. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira 
de Brito (Mané Mudança): Nº1662/018, Nº1689/018, Nº1690/018 e Nº1691/018. Em 
discussão. O autor das proposituras destaca a de nº1662/028 que trata da 
construção da ponte do Povoado Gurgueia, pois é algo que precisa ser feito com 
urgência.  Em votação os requerimentos do vereador Mané Mudança.  Aprovados 
por Unanimidade. Requerimento Nº1675/018 da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1730/018, Nº1522/018, 
Nº1523/018, Nº1527/018, Nº1528/018 e Nº1529/018. Em discussão. O autor destaca 
a propositura de nº 1730/018 que solicita explicações do Executivo sobre a 
paralisação da coleta de lixo da nossa cidade, diz que o vereador Aldair (Gipão) líder 
do Sr. Prefeito já esclareceu que a situação foi resolvida, contudo está apresentando 
esse requerimento para que o mesmo seja  um documento para assegurar as 
respostas que darão a nossa sociedade.  Em votação os requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº1604/018, Nº1714/018, Nº1715/018, Nº1716/018 e 
Nº1717/018. Em discussão. O vereador Wagner Enoque autor das proposituras 
destaca a de nº1604 que solicita uma sessão especial para que possam debater 
sobre a problemática da iluminação pública no setor Presidente Lula e também em 
toda a nossa cidade. Em aparte o vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto 
favorável e parabeniza o autor pela apresentação da referida propositura. Em 
votação os requerimentos do vereador Wagner Enoque. Aprovados por 
Unanimidade. Moções do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº098/018 – Moção de 
aplausos ao Atleta José Wellington Alves Bezerra, pela vitória no I Campeonato 
Estadual de Fisiculturismo e Fitness do Tocantins na categoria Máster. Nº099/018 – 
Moção de aplausos ao Congresso Nacional, Pelo Empenho para a aprovação do 
Projeto de Lei N°4754/2016, que visa garantir as prerrogativas constitucionais e 
republicanas das competências do Poder Legislativo, dessa forma inviabilizando 
uma possível legalização do aborto, pelo Supremo Tribunal Federal – STF. 
Nº100/018 – Moção de pesar pelo falecimento do Padre Edejânio, ocorrido no dia 02 
do corrente mês. Em discussão as moções do vereador Terciliano Gomes. O 
vereador Terciliano Gomes diz que apresenta a moção de aplauso de nº099/018 
para que todos possam se conscientizar que é preciso que se encontre outra forma 
e não a legalização do aborto, pois não se pode legalizar algo que é contrário a 
preservação da vida, e ressalta que já deixa registrado o seu posicionamento que é 
contrário a legalização do aborto, pois ele defende a instituição família e defende a 
vida. Em aparte o vereador Wagner Enoque manifesta seu apoio ao vereador 
Terciliano Gomes e pede para subscrever nesta moção. O vereador Terciliano 
agradece o apoio e diz que a moção está aberta para os vereadores que queiram 
subscrever na mesma. Em votação as moções do vereador Terciliano Gomes. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº101/018 do vereador Divino 
Bethânia Júnior – À família do Dr. Corneliano Eduardo de Barros. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº102/018 da vereadora 
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Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – Pelo falecimento da Sra. Lenira Alves 
de Paula. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Edimar Leandro diz que protocolou novamente uma propositura pedindo 
esclarecimentos quanto a realização do Concurso público do Quadro Geral da 
Prefeitura e que já é o quarto requerimento que protocola solicitando informações 
sobre essa questão. 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.   
  

 
 

 


