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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e sete dias do mês de Agosto 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, Maria José Cardoso Santos, Terciliano 
Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Mateus – Capítulo 22, Versículo 37 e 38. O secretario faz a leitura da ata 
da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº071/2018 – Gabinete do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 27 de Agosto de 
2018. Oficio Gabinete do Vereador Leonardo Lima Nº051/018 – Assunto: Informar 
que o vereador chegará atrasado à sessão do dia 27/08/2018. Oficio Nº015/2018 – 
Gabinete do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança). Assunto: 
Ausência na sessão do dia 27/08/2018. Convite da Prefeitura Municipal de 
Araguaína – 1º Fórum Comunitário Selo UNICEF/Edição – 2017/2020 do Município 
de Araguaína, por meio da Comissão Intersetorial e Diretoria de Políticas Públicas – 
Dia 29 de Agosto de 2018 a partir das 14 horas no Centro de Artes e Esportes 
Unificados – CEU.  Visita Institucional do Deputado Federal Cesar Hanna Hallum, a 
convite do vereador Aldair da Costa (Gipão). O vereador Aldair (Gipão) ressalta que 
o Deputado Cesar é o único candidato ao Senado Federal que é da nossa cidade e 
que reside nela. Diz que é preciso sim ser bairrista, pois a nossa cidade de 
Araguaína precisa dessa representatividade e informa que Araguaína irá receber 45 
milhões através de uma Emenda da Bancada Federal e com o maior empenho do 
Deputado Cesar Hallum. Com a palavra o Deputado Federal Cesar Hallum que 
agradece a todos os presentes pela grande receptividade que sempre tem quando 
visita essa Casa de Leis. Diz que nessa campanha e nessa política estará 
enfrentando uma disputa acirrada, mas sempre fala que o candidato que não quer 
lutar e enfrentar dificuldades deve abandonar a política, mas que gostaria de pedir o 
apoio de todos, pois querem muito retornar esse cargo de Senador para a nossa 
cidade de Araguaína, cargo esse que antes foi ocupado pelo saudoso Senador João 
Ribeiro e mais uma vez o Deputado Cesar agradece a todos pela atenção e pelo 
espaço que lhe foi concedido.  O Sr. Presidente registra a presença do candidato a 
Deputado Estadual Dr. Rerisson e agradece ao Deputado Cesar pela sua presença 
nessa Casa de Leis e que o mesmo se sinta sempre bem vindo. O vereador 
Leonardo Lima Silva acaba de chegar á sessão conforme justificativa de atraso feita 
através do Oficio Nº051/2018. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem 
Do Dia: Convite: Em atendimento aos Requerimentos Nº1299/018 e Nº1604/018 dos 
ilustres vereadores Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) e Wagner 
Enoque de Souza. Assunto: Tratar de assuntos relacionados á iluminação pública da 
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nossa cidade. Convidados: SIMÃO MOURA FÉ – Secretário Municipal de 
Infraestrutura, FRANCIVALDO LOPES DE OLIVEIRA – Diretor de Iluminação 
Pública do Município, JOSE HUMBERTO ALMEIDA DE SOUSA – Coordenador de 
Iluminação Pública do Município e CLAUDIO REIS SOARES DA SILVA – Presidente 
da Associação de Moradores do Setor Presidente Lula. O Sr. Presidente convida 
para compor a Mesa Diretora o Sr. Francivaldo Lopes de Oliveira – Diretor de 
Iluminação Pública do Município e o Sr. Claudio Reis Soares da Silva – Presidente 
da Associação de Moradores do Setor Presidente Lula e convida o Sr. José 
Humberto – Coordenador de Iluminação Pública par ocupar a Tribuna de Honra. Em 
seguida o Sr. Presidente passa a palavra ao vereador Wagner Enoque autor do 
requerimento nº1604/018, que agradece aos moradores do Setor Presidente Lula e 
que gostaria de registrar que fica muito triste com a ausência do Sr. Secretario 
Municipal de Obras o Sr. Simão, pois este debate ficará prejudicado. Mas agradece 
ao Sr. Francivaldo (França) que prontamente compareceu. Destaca que apresentou 
a sua propositura referente ao setor Presidente Lula, pois o mesmo necessita de 
atenção por parte do Poder Público e que a população do referido setor está 
sofrendo com a falta de melhorias. Destaca que irá aguardar o pronunciamento do 
Sr. Francivaldo e posteriormente fará mais questionamentos.  Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro autor do requerimento de Nº1299/018 que questiona sobre 
o valor arrecadado por mês e por ano referente à iluminação pública e quem é o 
responsável pela iluminação do empreendimento Minha Casa Minha Vida. Pergunta 
também como é feito o procedimento para a troca de lâmpadas, se o morador tem 
que informar o Departamento de Iluminação ou se este tem alguma forma de saber 
onde precisa ser efetuada a troca de lâmpadas.  Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que gostaria de registrar que o Sr. Claudio Reis conhecido como 
Reisinho é um dos Presidentes de bairros mais atuantes que conhece e o 
cumprimenta pelo seu trabalho e pela presença nesta sessão. Ressalta que quem 
deveria estar presente nesta sessão deveria ser o Secretário Municipal de Obras e o 
Secretário Municipal da Fazenda e não somente o Sr. Francivaldo (França), pois 
este não toma decisões de comprar material e de decidir qual serviço será feito, o 
Sr. França apenas cumpre o que determinam a ele e registra que o Sr. França só 
não realiza mais serviços por estar limitado pela falta de material. O vereador Divino 
Bethânia Junior questiona sobre a questão do vandalismo na nossa cidade com 
relação á iluminação pública, se há um levantamento sobre esse problema e se há 
algum procedimento para impedir essa ação, pois o cidadão quando paga sua conta 
de energia elétrica e vê a cobrança da iluminação pública se sente lesionado quando 
não tem energia na porta da sua residência. O vereador Terciliano Gomes ressalta 
que esta sessão é de suma importância, pois a falta de iluminação pública gera 
insegurança e o cidadão paga por esse serviço todos os meses quando recebe sua 
conta de energia.  Pergunta se existe um relatório sobre esse serviço da troca de 
luminárias e se está havendo a falta de material e o porque não está tendo material 
para esse serviço. Com a apalavra o Sr. Claudio Reis (Reisinho) – Presidente do 
Setor Lula que gostaria de ressaltar que todos as vezes que precisou ir à Prefeitura 
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e na Secretaria de Obras não foi bem recebido, sequer lhe deram atenção e destaca 
que ele é o representante do seu setor Presidente Lula e que não recebe nada por 
esse serviço e que o faz por querer melhorias para a sua comunidade. Diz que a 
população do Setor Presidente Lula está sem o aparo do Poder Público, diz que 
sabem que é um setor irregular, então pedem que regularizem o setor assim como 
fizeram com o Setor Monte Sinai, pois ressalta que se for preciso poderão agir assim 
como os moradores do setor Monte Sinai fizeram. O Sr. Claudio Reis (Reisinho) diz 
que as ruas do setor não possuem pavimentação asfaltica, não há escola, creches e 
posto de suade, ou seja, um completo abandono por parte do Poder Executivo. O Sr. 
Claudio é advertido para que retorne a matéria da pauta. O Sr. Claudio Reis diz que 
lhe informaram que a sessão seria para debater sobre os problemas do seu setor e 
não apenas a iluminação pública, pois se assim soubesse nem teria vindo.   O 
vereador professor Delan fala ao Sr. Claudio Reis que se o mesmo foi ofendido e 
malo tratado por quem quer que seja que o Sr. Claudio procure o Ministério Público 
e abra um processo, pois todo cidadão deve ser repeitado e isso está na Lei e que é 
para todos, independente da posição social. O Sr. Claudio diz que lá no seu setor 
são seiscentas (600) famílias que residem e que não há sequer um Agente de 
Saúde para ir lá, diz ainda que não entende o porquê não consegue chegar ao Sr. 
Prefeito para conversar com o mesmo, pois já falou com o filho do Sr. Prefeito por 
telefone e mesmo assim não conseguiu falar com o Sr. Prefeito e que espera que 
com a realização dessa sessão algo possa ser feito pelo setor Presidente Lula. Com 
a palavra o Sr. Francivaldo (França), diz que o Sr. Claudio não falou nada sobre a 
iluminação pública do setor Presidente Lula, mas gostaria de informar que foram 
feitos 116 atendimentos ao setor Presidente Lula e que o Sr. Claudio está como 
Presidente desse setor há apenas quatro meses e que ele está no Departamento de 
Iluminação há dois anos. Destaca que o município recebe inúmeras solicitações de 
pedidos de luminárias em empreendimentos particulares, e que o Município não irão 
instalar luminárias em empreendimentos particulares, pois o município sequer 
recebeu ainda esses empreendimentos e que não irá executar serviços, ou seja, a 
responsabilidade é da empresa responsável pelo empreendimento. Com relação ao 
que foi dito sobre ao processo das lâmpadas de LED, foi aprovado a concessão por 
25 anos, só que o Tribunal de Contas pediu vistas desse processo e o prazo do 
processo licitatório venceu e o processo foi arquivado, ou seja, será feito um novo 
processo de licitação nos próximos dias para a troca de 100% da iluminação por 
lâmpadas de LED, pois todos sabem que esse sistema de lâmpadas de LED além 
de serem mais econômicas no gasto de energia elas possuem uma durabilidade 
muito maior que as lâmpadas que atualmente são usadas na nossa cidade. O 
vereador Divino Bethânia Junior questiona sobre quando será feito o novo processo 
de licitação se tem uma data certa e sobre a questão do vandalismo. Diz que com 
relação aos empreendimentos, mesmo que estes não tenham sido entregues ao 
Poder Executivo, mas os moradores pagam a taxa de iluminação publica, e diz que 
ele sabe que essa taxa é para toda a cidade, mas entende que o cidadão fica com o 
sentimento de revolta por pagar por algo que não está usando e pede ao Sr. França 
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que possa encaminhar uma lista com os nomes dos empreendimentos que a 
Prefeitura ainda não recebeu, pois isso irá ajudar muito os vereadores a justificarem 
para a sociedade sobre essa questão da iluminação pública e também ajudará na 
hora de elaborarem os requerimentos. O Sr. França diz que com relação aos 
empreendimentos os moradores devem cobrar dos proprietários das empresas para 
que façam esse serviço, pois o Executivo Municipal não irá executar serviços dentro 
de empreendimentos particulares. Com a palavra o vereador professor Delan diz que 
a Prefeitura arrecada muito com a Contribuição de Iluminação e questiona porque o 
serviço de troca de lâmpadas deixa muito a desejar. O vereador Terciliano Gomes 
diz que gostaria de fazer um requerimento verbal para que possa ser inserida na 
pauta a discussão sobre a questão de obras e infraestrutura, pois a discussão é 
apenas sobre iluminação publica. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação 
verbal feita pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
Sr. Presidente informa que o Sr. Secretario Municipal de Obras – Simão Moura Fé 
chegou na sessão e o convida para ocupar a Mesa Diretora juntamente com os 
demais convidados. O vereador Terciliano Gomes questiona sobre a pavimentação 
asfaltica dos setores Ana Maria e Morada do Sol, pois já foi informado que o CAF já 
liberou os recursos e por isso gostaria de saber como está o andamento dessa 
questão. O vereador Geraldo Silva pede ao Sr. Secretario se há uma forma de 
cobrar dessas Empresas com relação aos empreendimentos e o que pode ser feito 
por essa Casa de Leis e pede também que olhe para a questão de que há muitas 
localidades na nossa cidade que faltam faixas de pedestres e fala também com 
relação a iluminação nos campos de futebol que precisam ser feitas, mesmo 
sabendo que todo o serviço só pode ser feito através de processos licitatório, mas 
que possa ser analisado os levantamentos e questionamentos que foram feitos 
nesta sessão. Com a palavra o Sr. Secretário de Obras – Sr. Simão Moura destaca  
que as providências já estão sendo tomadas e que já estão notificando e multando 
os proprietários dos empreendimentos e que estes estão também assinando um 
TAC para cumprirem com o que foi acordado. O Sr. Claudio – Presidente do setor 
Presidente Lula diz que gostaria de pedir ao Sr. Secretario Simão que possa olhar 
com mais atenção para o seu setor, sabe que o Sr. Secretario Simão não aguenta 
mais tanta cobrança feita por ele, mas  os moradores do seu setor são homens e 
mulheres que trabalham e querem ter a dignidade de poderem ter a moradia própria. 
O vereador Wagner agradece a presença dos moradores do Setor Presidente Lula e 
destaca que continuarão na luta para ajudar no que for possível o setor Presidente 
Lula. A sessão é suspensa para que os moradores do setor Presidente Lula possam 
se retirar da sessão, pois precisam retornar para suas casas. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. O Sr. Secretario Simão informa ao vereador Terciliano 
Gomes que o que está dentro do CAF será cumprido assim que este for 
definitivamente liberado. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que a Via Lago 
é um lugar ótimo muito familiar, só que esqueceram a acessibilidade da Via Lago e o 
que será feito para corrigir está questão. O Sr. Secretario Simão diz que a Via Lago 
não está pronta e que as obras de acessibilidade serão feitas e que a ordem do 
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serviço já foi dada a empresa responsável. O Sr. Presidente prorroga sessão por 
mais uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade.  
O vereador Aldair (Gipão) fala de como a nossa cidade modificou com relação a 
infraestrutura, diz que antes da gestão do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas toda a cidade 
estava numa situação caótica e agora são apenas alguns pontos como estão vendo, 
ou seja, alguns pontos que serão corrigidos e as obras serão feitas. O Sr. Presidente 
em exercício vereador Divino Bethânia Junior destaca que irá pessoalmente 
juntamente com o vereador Wagner Enoque conversar com o Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas sobre o setor Presidente Lula e agradece a presença dos convidados. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  Projetos de Lei do Executivo Municipal: 
Nº040/018 – Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Nº1609/95 e Nº041/018 – 
Acrescenta Parágrafo Único ao Artigo 15 da Lei nº2658 de Dezembro de 2009. È 
feito á leitura dos referidos Projetos de Lei e os mesmos serão encaminhados ás 
comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo Nº007/018 – Concede Titulo 
de Cidadão ao Sr. José Zelmar Nogueira Lima, e dá outras providências. Autor: 
Terciliano Gomes Araújo.  O referido Decreto Legislativo será encaminhado ás 
comissões competentes. Requerimento do Vereador Aldair da Costa Sousa: 
Nº1840/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1682/018 e 
Nº1683/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): 
Nº1866/018 e Nº1867/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº1806/018 e Nº1807/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1850/018 e Nº1851/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador Gideon da Silva Soares: Nº1860/018 e Nº1861/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Gilmar de Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1871/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona) Nº1849/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do Vereador Leonardo Lima Silva: Nº1841/018 e 
Nº1842/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1782/018 e Nº1783/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1856/018 e Nº1857/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador Terciliano 
Gomes de Araújo: Nº108/018 – Á Equipe de Handebol masculino Sub17 do CPU 
(Colégio Pré-Universitário) e toda a comissão técnica, pela conquista do 1º lugar no 
Campeonato JETS (Jogos Estudantis do Tocantins) e Nº109/018 – Á Equipe de 
Handebol Feminino Sub14 do CPU (Colégio Pré-Universitário) e toda a comissão 
técnica, pela conquista do Vice-campeonato no JETS (Jogos Estudantis do 
Tocantins). Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
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Wagner Enoque solicita que possa ser inserido na pauta de hoje uma moção de 
aplauso de sua autoria. O Sr Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo 
vereador Wagner Enoque. Sendo aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso 
Nº111/018 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – A igreja Assembleia 
de Deus Ministério Madureira na pessoa do Pastor João Milton Moreira. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  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.   
   

 
 

 


