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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos onze dias do mês Dezembro 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 Junior 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, Joaquim Quinta Neto Barbosa, Manoel 
Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa 
Pires, Terciliano Gomes de Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de dezessete. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Aldair (Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 126, versículo – 03.  O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Ordem Do Dia: 
CULTO ECUMÊNICO - Art. 105,§5º do Regimento Interno da Câmara Municipal. O 
Sr. Presidente convida o vereador Wagner Enoque de Souza para conduzir os 
trabalhos e ministrar o Culto. O vereador Wagner Enoque cumprimenta a todos os 
presentes e agradece ao Presidente vereador José Ferreira ( Ferreirinha) por ter lhe 
dado a honra de conduzir esse Culto. Faz uma oração de abertura e abençoa a 
todos os presentes. Em seguida passa a palavra ao vereador Aldair da Costa 
(Gipão) que cumprimenta a todos os presentes em especial ao seu pai o Sr. José 
Modesto. O vereador Aldair (Gipão) faz uma oração de agradecimento a Deus e 
passa a palavra ao vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) que irá ministrar a 
palavra de Deus. Antes do uso da palavra pelo vereador Delaite Rocha a Assessora 
do vereador Wagner Enoque, a Sra. Wilbiane Trindade faz uma apresentação 
cantando duas musicas de louvor a Deus. Com a palavra o vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) que agradece a Deus por essa oportunidade e diz ser muito grato 
pois no nosso País todos podem ter o direito de prestar seu culto a Deus, em 
seguida faz a leitura de uma passagem Bíblica em Eclesiastes, Capitulo 09, 
Versículo 10 e fala um pouco sobre essa passagem. Em seguida o vereador Wagner 
Enoque que está conduzindo os trabalhos do Culto convida a todos para se 
colocarem em pé, para fazerem uma oração de agradecimento a Deus. Em seguida 
o Sr. Presidente vereador José Ferreira ( Ferreirinha) reassume os trabalhos e 
comunica a todos que a sessão será suspensa, e quando retornarem será realizado 
o debate sobre a LOA – 2019 conforme solicitação feita pela ACIARA.  A sessão é 
suspensa.  Reaberto os trabalhos.  O Sr. Presidente informa que será feito um 
debate referente ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício de 
2019. É feito a leitura do Nº048/2018/PRESIDÊNCIA – ACIARA – Associação 
Comercial e Industrial de Araguaína. Assunto: LOA – Lei Orçamentária Anual 2019.  
Convidados para o Debate: DEARLEY KÜHN – Presidente da ACIARA; JOSÉ 
PINTO QUEZADO – Presidente da OAB Subseção de Araguaína que neste ato está 
sendo representado pelo Dr. Anderson Mendes de Sousa; ALBERANY DIAS 
PEREIRA – Contador do Município; ÂNGELO MARZOLA JÚNIOR – Secretário 
Municipal do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente que neste ato está 
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sendo representado pelo Sr. Helter Dantas; SIMÃO MOURA FÉ – Secretário 
Municipal da Infraestrutura que neste ato está sendo representado pelo Sr. Frederico 
Prado e FÁBIO FIOROTTO ASTOLFI – Presidente da ASTT. Todos os referidos 
convidados compõem a Mesa Diretora.  O Sr. Presidente passa a palavra ao Dr. 
Dearley Kuhn – Presidente da ACIARA, que agradece ao Sr. Presidente vereador 
José Ferreira ( Ferreirinha) que prontamente atendeu ao oficio da Aciara e está 
realizando essa Audiência Pública para debaterem sobre a LOA – 2019. Diz que 
vários são os pontos que atingem diretamente os comerciantes e o comércio no 
geral e a primeira e a mais importante é a Reforma e Ampliação do Aeroporto da 
nossa cidade, pois estava previsto para este ano o investimento de 02 milhões e 
para o próximo ano também está previsto o investimento de mais de 02 milhões. 
Ressalta também a necessidade de terem um Centro de Convenções, pois não há 
um loca apropriado no nosso Município para a realização de grandes eventos, uma 
vez que, tinha previsão orçamentária para este ano e tem também para o próximo e 
não sabem se foi investido ou não.  Com relação a Feiras e Eventos diz que não 
conseguiu identificar na LOA os investimentos relacionados a essa questão e 
gostaria de saber se tem previsão, já quanto a questão da sinalização das vias 
públicas é algo que precisa de muita atenção, destaca o serviço de coleta de lixo 
que precisa ser melhor realizado, já o problema que enfrentam com a falta de locais 
no centro da cidade para estacionarem os veículos e algo que precisa ter 
investimentos para melhorias e se for o caso colocar a Zona Azul para funcionar. 
Com a palavra o Sr. Alberany – Contador do município, que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que a previsão,Orçamentária para o ano de 2019 é de 588 
milhões, que supera em 7% o de 2018 que foi de 544 milhões. Destaca que o maior 
problema no orçamento são as Verbas Vinculadas, pois desse valor de 588 milhões, 
390 milhões são de verbas vinculadas e que dependem da liberação dos Governos 
Federal e Estadual. Quanto ao Aeroporto da nossa cidade a reforma do mesmo está 
orçada em 49 milhões e que seguem um cronograma federal da ANAC, só que isso 
tudo depende de verbas federal, pois para o próximo ano está prevista 10 milhões e 
200 mil reais para a reforma do aeroporto, mas como disse depende da liberação 
federal. Ressalta que para as Feiras está previsto 780 mil reais, e que para os 
convênios para obras o valor é de 85 milhões, mas como disse dependem da 
liberação do Governo Federal. Ressalta que é feito um estudo para a elaboração do 
Orçamento. Com a palavra o Sr. Helter destaca que como foi dito pelo Sr. Alberany 
dependem da liberação dos convênios do Governo Federal. Com relação ao Centro 
de Convenções o valor total do projeto é de 06 milhões e 400 mil e que o projeto já 
está aprovado, estão terminando o aterro para que a obra possa iniciar e que será 
iniciada em Abril de 2019 assim que a documentação estiver pronta e o processo 
licitatório será feito, daí será liberado para o ano de 2019 02 milhões 245 mil reais 
para o Centro de Convenções e para as Feiras o valor é de 780 mil reais, mas que 
dependerá da condição financeira do município, mas ressalta que sempre são 
parceiros da Feira Época e da Feira de Exposição Agropecuária e para o DAIARA , 
para a revitalização e asfaltamento de todas as ruas o valor é de 07 milhões e 700 
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mil reais. O Sr. Alberany ressalta que essa obra do DAIARA é do Governo do Estado 
e será feita diretamente pelo Governo do Estado e não passará pelo município, por 
isso o valor não consta no Orçamento e diz que essa informação foi o próprio 
Secretario Junior Marzolla que lhe passou. O Dr. Dearley diz que até o dia 10 de 
Novembro o projeto do Daiara estava em tramitação e que essa obra seria feita pelo 
município, só se foi mudado agora. O Sr. Helter diz que o Sr. Prefeito Ronaldo se 
reuniu com o Sr. Governador Carless e que pode ter ocorrido alguma mudança 
nessa questão. O Dr. Dearley diz que é preciso verificar corretamente essa 
informação. O Sr. Helter ressalta que outro projeto é o da Feirinha, que teve que ser 
licitado novamente por alguns problemas burocráticos e que na próxima semana 
saberão quem a Empresa que será responsável por essa obra. Com a palavra o Dr. 
Anderson – OAB, diz que a OAB agradece pelo convite para participar dessa 
reunião e destaca que as pontuações da OAB vão de encontro as pontuações feitas 
pela ACIARA.  Destaca a questão da coleta seletiva do lixo e qualificação dos 
profissionais que fazem essa coleta, ressalta também a instalação da Clinica da 
Mulher na UPA da Vila Norte, pois e algo que vem sendo solicitado pela nossa 
população e outra questão muito importante é a estruturação da Procuradoria do 
Município, quanto a equipamentos e de pessoal assim como a implantação do 
Sistema de Vigilância monitorada em toda a cidade. O Sr. Presidente registra as 
presenças: Sr. Antônio Neiva – Empresário, o Dr. Renato Freire – Advogado, o Sr. 
Joaquim Cruz – Empresário e membro do Observatório Social, o Sr. Joedson 
Marques – Empresário, o Sr. Junior (Lumaq) – Empresário e o Sr. Ulisses (Pintado) 
– Empresário. Com a palavra o Sr. Frederico Prado – Secretário Municipal de 
Planejamento que também representará o Secretário Simão. O Secretário Frederico 
diz que com relação ao aeroporto o Sr. Alberany já explicou, já quanto ao Centro de 
Convenções diz que gostaria de complementar que tiveram um entrave junto ao 
Ministério do turismo que é o ordenador de despesas nessa questão e que a 
contrapartida superou os 8% que é a contrapartida máxima quando se trata de 
convênio, mas que estão pleiteando, uma vez que, já se tem previsão orçamentária 
para essa superação, mas que o atraso ao projeto se deu também devido ao 
período eleitoral, contudo como foi dito pelo  Sr. Helter o projeto já está sendo 
finalizado. Destaca que com relação ao que foi dito sobre a coleta de lixo, esse 
serviço é terceirizado e de responsabilidade exclusiva da Secretaria do Secretario 
Simão, contudo concorda com a questão do a qualificação do profissionais que 
fazem esse serviço, já com relação a Zona Azul o Secretario Frederico ressalta que 
é uma pauta muito polêmica, uma vez que, os próprios comerciantes e 
principalmente os funcionários do comércio ocupam uma grande parte das vagas 
destinadas aos veículos, com isso eles é que pagarão mais com relação a Zona Azul 
e que isso precisa ser discutido com todos os empresários. Ressalta que quanto a 
implantação da Clinica da Mulher na UPA da Vila Norte, a Portaria do Ministério da 
Saúde que autoriza essa implantação, felizmente foi feita e que essa questão será 
resolvida para o próximo ano.  Com a palavra o Sr. Fabio Astolfi – ASTT diz que a 
questão do aeroporto é muito demorada, pois é um projeto muito minucioso pois 
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trata-se de vidas humanas. Quanto a questão do trânsito foi feito um novo processo 
de licitação e que as providências legais foram tomadas e que em Janeiro de 2019 
será iniciado os trabalhos, pois o contrato já foi assinado e foi feito a aquisição de 
uma máquina que fará o trabalho de remoção das tintas e também do trabalho de 
pintura das faixas, só destaca que houve uma má programação e esqueceram de 
comprar a carretinha da máquina, mas ressalta que o trabalho da pintura está sendo 
feito num ritmo mais lento e informa também que as placas de sinalização também já 
forma adquiridas. Com relação a Zona Azul diz que concorda que é uma questão 
polêmica e que é um assunto que precisa ser visto com os comerciantes, pois essa 
Lei foi aprovada na gestão passada em 19/07/2010 e que a Empresa precisará 
passar por Ad Referendum na Câmara Municipal e que é preciso pensar nos 
próprios comerciantes e que pensa que poderia ser implantada apenas em alguns 
pontos. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto que destaca que todos os 
pontos levantados são de suma importância e ressalta que esse momento e um 
momento relevante e que precisa ser visto com muita atenção e que só tem a 
agradecer a todos que compareceram neste debate. O vereador Gideon Soares 
ressalta que foi feita uma explanação pelo Sr. Alberany que foi muito importante e 
que nessa discussão foram esclarecidos muitos pontos que mesmo estando no 
Orçamento não estavam sendo entendidos por todos, mas que com esse debate 
todos puderam apresentar suas colocações. Com a palavra o vereador Manoel 
Messias ( Mané Mudança) cumprimenta a todos os presentes e destaca que este é 
um momento muito importante, pois está sendo discutida a Lei Orçamentária para o 
exercício de 2019 e que  lamentavelmente o aeroporto da nossa cidade é muito ruim 
e que essa é uma questão que precisa ser resolvida com urgência e espera que 
esteja nesta Casa de Leis para continuar cobrando essa questão é possa ver ela 
sendo resolvida. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que o aeroporto é um 
dos grandes gargalos que precisa ser resolvido e que o nosso município perde 
muitos investimentos por causa disso. Destaca que é preciso também investir e 
estimular a geração de empregos e que a falta de empresários para investir pela 
falta de um aeroporto que funcione, faz com que a geração de empregos não se 
tenha. Com a palavra o vereador Delaite (Professor Delan) diz que esse debate 
deveria ter ocorrido no mês de Setembro para que os projetos referentes ao 
Orçamento de 2019 pudessem ser avaliados com calma e as sugestões e 
recomendações pudessem ser apresentadas por este Parlamento e que não tem 
prazo para fazerem isso e que o Executivo Municipal não tem mais prazo legal para 
fazer isso pois ainda irão apreciar a alteração do PPA, a LDO e posteriormente a 
LOA. Não desqualifica esse debate que é de suma importância, o que ressaltou foi a 
questão do prazo de envio das matérias. Com relação a questão da  Zona Azul será 
mais um tributo que será atribuído e irá onerar o contribuinte e que é preciso que o 
Executivo facilite para fazer o comercio crescer e que acredita que é o momento 
inviável para fazer valer a Zona Azul.  O vereador Israel Gomes diz que gostaria de 
destacar que é preciso implantar a modernização do trânsito da nossa cidade e que 
os vereadores tem feito o seu trabalho com relação as cobranças que precisam ser 
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feitas ao Executivo Municipal. A vereadora Silvinia Pereira destaca também com 
relação a questão do aeroporto da nossa cidade e da coleta seletiva esta que 
precisa ser feito um trabalho que precisa ser feito a longo prazo, pede uma atenção 
melhor para o comercio da Avenida João de Souza Lima, principalmente quanto a 
segurança. Com apalavra o vereador Wagner Enoque destaca que pode ser 
implantado um Centro de Qualificação para os jovens e adultos e com isso poderiam 
estar resolvendo o problema da coleta seletiva do lixo.  Com a palavra o vereador 
Aldair da Costa ( Gipão) ressalta que a nossa cidade evoluiu muito e que os 
pioneiros do nosso município não acreditavam que Araguaína pudesse chegar onde 
chegou, pois a principal avenida que é a Conego João  Lima acaba numa Igreja. 
Destaca que essa discussão é de suma importância e que não pode ser esquecidos 
que Araguaina tem investimentos pela credibilidade que tem. Com a palavra  o 
vereador Divino Bethânia Junior diz que é a favor da Zona Azul, contudo que não 
seja implantada na nossa cidade, pois a Prefeitura não preparou a cidade para 
receber a Zona Azul, ressalta que se a Zona Azul for implantada estarão 
prejudicando os empresários pequenos, ou seja, assim que o Centro administrativo 
for retirado do Centro da cidade a Zona Azul poderá ter efeito. Quanto a LOA – Lei 
Orçamentária é preciso que modernizem o serviço publico, pois com todos os 
convênios e programas sendo constados na LOA ainda assim muitos não são 
cumpridos por inúmeras causas e por isso sempre defende a municipalidade dos 
recursos. O Sr. Presidente agradece a presença de todos que compõem a Mesa 
Diretora e ao publico que esteve presente acompanhando este debate. Em seguida  
suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. 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.  
  


