
 
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 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatorze dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador José 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,  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 Leonardo Lima para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 143. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio nº069/2018 – Gabinete do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 
14/08/2018. Oficio nº2013/2018/GABSEC/SEDUC – Secretaria da Educação, 
Juventude e Esportes. Assunto: Resposta ao Oficio nº465/2018/SGG, de 2 de Maio 
de 2018. Ofícios da Caixa Econômica Federal: nº3570/2018/GIGOVPM/SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual, nº3570/2018/GIGOVPM/SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual, nº3570/2018/GIGOVPM/SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual e nº3570/2018/GIGOVPM/SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual. Tribuna Livre – Artigo 196 – 
Regimento Interno – Inscrito: Mauricio Bezerra Martins – Presidente da Associação 
de Moradores da Vila Norte. Assunto: Tratar sobre as demandas da Vila Norte. É 
feito a leitura do Oficio de inscrição da Tribuna Livre e do Artigo 196 do Regimento 
Interno que disciplina o uso da Tribuna Livre. Com a palavra o Sr. Mauricio que 
agradece a presença dos moradores da Vila Norte dos setores vizinhos e os 
agradece pelo apoio de comparecerem nesta Casa de Leis. O Sr. Mauricio destaca 
com relação a UPA que foi construída na Vila Norte e nunca funcionou e que agora 
o município está querendo usar o referido prédio para instalar uma clinica que será a 
Clinica da Mulher, diz que não estão contra a clinica da mulher o que querem é que 
no local onde foi construído para funcionar a UPA que funcione a UPA e que o 
município construa outro prédio para o funcionamento da Clinica da Mulher. Resalta 
também que na Vila Norte e nos setores vizinhos não possui nenhum local de lazer, 
ou seja, não há praças, não há Centro Comunitário e nem academia ao ar livre e 
que os moradores dos referidos setores precisam de áreas de lazer. Destaca 
também a importância do retorno do CRAS que foi retirado da Vila Norte e ressalta 
que falta sinalização em toda a Vila Norte, pois há localidades no setor que ocorrem 
acidentes pela falta de sinalização. Em aparte o vereador Aldair (Gipão) líder do Sr. 
Prefeito, cumprimenta o Sr. Mauricio e o parabeniza pela sua vinda a esta Casa de 
Leis, ressalta que é muito importante que os Presidentes de Bairros venham a esta 
Casa de Leis exporem as demandas dos seus setores para que os vereadores 
levem ao Sr. Prefeito as demandas levantadas e manifesta seu apoio aos moradores 
da Vila Norte para o que precisarem. Em aparte o vereador Divino Bethânia Júnior 
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cumprimenta o Sr. Mauricio e diz que a questão da construção de um UPA que não 
está sendo utilizada não é culpa dessa atual administração, ou seja, isso foi um 
processo de interesse político e financeiro e que o atual prefeito Ronaldo Dimas 
tentou de várias formas dar uma utilidade para aquele prédio e que muito foi 
questionado e até hoje não foi conseguido solucionar essa questão. Em aparte o 
vereador Israel Gomes fala ao Sr. Mauricio que os vereadores já tentaram aprovar 
as Emendas Impositivas no Orçamento do Município para que 1% do Orçamento os 
vereadores possam destinar para as demandas levantadas pela população e que já 
apresentou emendas ao Orçamento solicitando implantação de academia ao ar livre 
na Vila Norte e que neste ano os vereadores tentarão a aprovação das Emendas 
Impositivas e gostaria de destacar que até hoje não recebeu respostas do Executivo 
Municipal quanto ás emendas que já apresentou. O Sr. Mauricio agradece os 
apartes feitos e agradece ao vereador Aldair (Gipão) pelo apoio e ressalta que uma 
pessoa veio lhe falar que não ia adiantar nada vir a esta Casa de Leis, mas falou a 
essa pessoa que por menor que seja o resultado, todos os vereadores agora estão 
cientes do que está acontecendo na Vila Norte e pede a todos os vereadores que os 
ajudem e que possam deixar os seus nomes marcados na história como sendo os 
parlamentares que realmente fizeram a diferença. A palavra é aberta aos 
vereadores. O vereador Divino Bethânia Júnior parabeniza o Sr. Mauricio e destaca 
que os preguiçosos colocam defeito naqueles que trabalham e com relação a UPA 
de Araguaína o que foi dito pelo Sr. Secretario Municipal de Saúde nesta Casa de 
Leis que os recursos que vem para o funcionamento da UPA é o suficiente para 
atender a população de Araguaína e que o problema é a população de fora, mas 
que não podem discriminar quem está procurando assistência médica, o que precisa 
é aumentar os recursos para a nossa cidade, pois não é justo sobrecarregar o nosso 
município  e destaca que enquanto esse Pais não melhor a forma de distribuição dos 
recursos continuarão passando essas dificuldades. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva diz que gostaria de manifestar seu apoio e somar forças com os 
moradores da Vila Norte e o Sr. Mauricio para que possam conseguir o atendimento 
das demandas que foram levantadas. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
ressalta que é muito importante que todos saibam que não são os vereadores que 
executam as obras, eles apenas fazem as solicitações pedindo e apresentando ao 
Executivo os problemas da nossa cidade e destaca que muitas pessoas falam dos 
vereadores sem conhecê-los. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz ao 
Sr. Mauricio que o mesmo está de parabéns por vir a esta Casa de Leis e defender a 
sua comunidade. O vereador Aldair da Costa (Gipão) informa que acaba de 
conversar com o Sr. Secretario Municipal da Saúde e que o mesmo lhe informou 
sobre o Decreto de nº9.380 /2018 e que estão aguardando o Governo Federal liberar 
e aprovar pois a UPA da Vila Norte será transformada na Clinica da Mulher.  O Sr. 
Presidente em exercício agradece a presença do Sr. Mauricio e suspende a sessão. 
Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: O vereador Gilmar Oliveira (Gilmar da Auto 
Escola) solicita do Sr. Presidente que possa inserir na pauta de hoje o seu Projeto 
de Lei  Nº033/018 e os seus requerimentos da pauta anterior. O Sr. Presidente 
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coloca na ordem do dia o referido projeto e informa ao vereador Gilmar que no 
momento da votação dos seus requerimentos da pauta de hoje colocará as 
proposituras da pauta anterior. Projeto de Lei Nº033/018 – Declara de Utilidade 
Pública a Instituição Lar de Savanna. Autor: Gilmar de Oliveira Costa (Gilmar da 
Auto Escola). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1718/018, Nº1719/018, 
Nº1720/018 e Nº1721/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1591/108, Nº1592/018, 
Nº1654/018, Nº1655/018 e Nº1656/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1676/018 da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): 
Nº1692/108, Nº1693/018, Nº1694/018 e Nº1696/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1600/018, Nº1601/018, Nº1602/018 e Nº1603/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1665/018 do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1671/108, Nº1672/018, Nº1673/018 e Nº1674/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola): Nº1712/018 e Nº1711/108. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº1680/018 e Nº1681/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1649/018, 
Nº1650/018, Nº1651/018, Nº1652/018 e Nº1653/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Enoque Neto solicita do Sr. Presidente que 
possam ser inseridos os seus requerimentos da pauta anterior na pauta de hoje. O 
Sr. Presidente deixa autorizado a solicitação feita pelo vereador Enoque Neto.  
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1643/018, Nº1706/018, Nº1707/018, Nº1708/018, Nº1709/018, Nº1640/018, 
Nº1641/018, Nº1642/018, Nº1644/018 e Nº1645/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1667/018, Nº1668/018 e Nº1669/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1702/018, Nº1703/018, 
Nº1704/018 e Nº1705/018. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior 
destaca as proposituras de Nº1702 e Nº1703, pois são solicitações que vem pedindo 
há muito tempo, no primeiro ano do seu primeiro mandato já começou a apresentar 
essas proposituras onde solicitam pavimentações asfalticas das Ruas Padre 
Anchieta, Rua Liberdade e Rua da igreja esta última não está nesta pauta, mas já 
solicitou a mesma por inúmeras vezes. O vereador Manoel Messias (Mane 
Mudança) registra as presenças do Ex-vereador desta Casa de Leis o Sr. João 
Pacheco e sua esposa Zezé Pacheco. Em votação os requerimentos do vereador 
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Divino Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade. O vereador Gideon Soares 
pede autorização para poder se retirar da sessão, pois precisa ir a uma consulta 
médica. Em votação a solicitação feita pelo vereador Gideon Soares. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1561/018, Nº1562/018, Nº1563/018, Nº1564/018 e Nº1565/018. Em discussão.  O 
autor ressalta que mais uma vez está apresentando requerimentos solicitando 
reposição de lâmpadas, parece que são solicitações insignificantes e que não são 
pedidos importantes, mas esses pedidos são da nossa população, das pessoas que 
lhe procuram e que continuará apresentando-os. Em votação os requerimentos do 
vereador professor Delan. Aprovados por Unanimidade.  O vereador Divino Bethânia 
Junior pede permissão para poder se retirar do Plenário. Em votação a solicitação 
verbal feita pelo vereador Divino Bethânia Junior. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede autorização para poder se retirar do 
Plenário. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite Rocha (professor 
Delan). Aprovado por Unanimidade. O vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que 
gostaria de manifestar o seu apreço e o seu carinho pelo casal o Sr. Pacheco e a 
Sra. Zezé Pacheco. 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.   
  

 
 

 


