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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos  doze dias do mês Fevereiro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores:  Delaite Rocha da 
Silva, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Israel Gomes da 
Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo 
de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes de 
Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 125.  O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os 
vereadores Gilmar Oliveira Costa, Carlos da Silva Leite e Divino Junior do 
Nascimento chegam na sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Nº007/2019 – Gabinete do vereador Alcivan 
Jose Rodrigues. Assunto: Ausência na sessão do dia 12/02/2019. Oficio 
do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT Araguaína. 
Assunto: Solicitação de uso do Plenário da Câmara Municipal juntamente 
com o serviço de som existente no local, para o dia 23 de fevereiro de 
2019, das 14h00min às 18h30min. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação de uso do Plenário feita através do oficio do Diretório do PT. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Oficio COMAD – Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas – CNVOCAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 
Nº088/2018 – Dia: 14/02/2019 com início às 14h00min e término as 
17h00min – Local: Salão Paroquial do Santuário Sagrado Coração de 
Jesus. O vereador Geraldo Silva manifesta a sua indignação quanto as 
ações do COMAD, diz que esse Conselho quer ter mais direito que o Sr. 
Prefeito e que esse Conselho não respeita ninguém e que ele foi expulso 
desse Conselho assim como o vereador Wagner Enoque e que ele 
mesmo não quer mais participar desse Conselho. Ressalta que só quem 
tem voz nesse Conselho é a Presidente do mesmo que inclusive já 
venceu mandato e que já solicitaram uma prestação de contas desse 
Conselho e por isso manifesta sua indignação pois discorda desse tipo de 
atitude.  O vereador Wagner Enoque diz que não é visto esse Conselho 
atuar com ações de prevenções, já participou  de reunião e que essas 
reuniões não saíram do papel,  ressalta que a Comunidade Terapêutica 
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Vida Nova e a Comunidade Bom Pastor é que estão atuando e cita um 
fato que ocorreu onde essas Comunidades tiveram que atuar, pois 32 
adolescentes as nove horas das noite  estavam fazendo o uso de drogas 
na localidade da antiga Feirinha e questiona onde estava esse Conselho 
nesta hora e faz uma solicitação verbal para que os membros do COMAD 
venham a esta Casa de Leis prestar esclarecimentos quanto a atuação 
do mesmo e pede a Presidente que indique outro vereador para a sua 
vaga neste Conselho. O Sr. Presidente solicita para que esse convite ao 
COMAD seja materializado, para que o mesmo seja votado e que o 
Conselho possa ser oficializado. O vereador Geraldo Silva também 
solicita do Sr. Presidente que indique outro vereador para substitui-lo no 
COMAD. Ofícios da Caixa Econômica – Gerencia Executiva de Governo 
Palmas/TO, todos informando a alteração contratual. O Sr. Presidente 
convida os vereadores Geraldo Silva e Delaite Rocha para adentrarem 
com o Sr. Alessandro Borges – Prefeito da cidade de Muricilândia e os 
vereadores da Câmara de Muricilândia e os convida para ocuparem a 
Tribuna de Honra, e ressalta que essa Casa de Leis está sempre aberta 
para recebe-los. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº003/018 – Institui no 
Município de Araguaína “ A Semana Municipal de Conscientização do 
Autismo”. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 2ª discussão. O 
vereador Marcus Marcelo autor do projeto destaca que essa matéria vem 
para reforçar ainda mais as ações de apoio ao Autismo, juntamente com 
a Clínica/Escola Autismo no nosso município. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Resolução Nº001/019 de autoria da Mesa 
Diretora – Altera e acrescenta dispositivos à Resolução 332/2016, que 
dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de 
Araguaína, e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Sr. 
Hilário – servidor do município e morador do setor Itapuã. Registra 
também a presença do vereador Francinaldo – Presidente da Câmara de 
Muricilândia. Agradece o vereador Geraldo Silva que fez a intermediação 
da visita do Prefeito e dos vereadores da cidade de Muricilândia. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva que faz uso da palavra na Tribuna, 
cumprimentando nominalmente todos os vereadores e o Prefeito da 
cidade de Muricilândia e ressalta que essa visita será de suma 
importância, pois essa Casa de Leis fará a intermediação com o Sr. 
Prefeito Ronaldo Dimas para que possam realizar parcerias que será de 
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grande proveito para ambos os municípios. Faz um requerimento verbal 
para que um vereador e o Prefeito Alessandro possam fazer uso da 
palavra. O Sr. Presidente cumprimenta e parabeniza o vereador Geraldo 
Silva por essa visita, ressaltando que o vereador Geraldo é um vereador 
muito atuante, sempre presente nos Assentamentos e Povoados do 
nosso município.  Em seguida informa que a palavra será aberta ao 
vereador Flávio Sousa dos Santos, ao Sr. Rosewelt Cormineiro – 
Secretário da Saúde da cidade de Muricilândia e Ex-vereador desta Casa 
de Leis assim como o Sr. Prefeito Alessandro Borges. Com a palavra o 
vereador Flávio Sousa que agradece a todos os vereadores desta Casa 
de Leis e que possam unir forças e fazer o melhor para as nossas 
comunidades e que possam também conseguir melhorias para a TO 164. 
Com a palavra o Sr. Rosewelt – Secretário de Saúde que cumprimenta a 
todos os presentes e diz que é uma honra retornar a esta Casa de Leis. 
Destaca que será de fundamental importância a parceria desta Casa de 
Leis, a Prefeitura de Araguaína, com a Câmara e a Prefeitura da cidade 
de Muricilândia. O Sr. Presidente registra a presença da Dra. Tainará – 
Advogada. Com a palavra o Sr. Prefeito Alessandro que cumprimenta a 
todos os Parlamentares da Câmara Municipal de Araguaína e ressalta 
que para se fazer uma boa administração é preciso que se tenha uma boa 
equipe de trabalho e que ele tem uma equipe ótima na sua gestão, diz 
que o gestor precisa correr atrás de investimentos, e que o Gestor precisa 
direcionar o trabalho em cima da honestidade e da integridade. Diz que 
com relação a TO – 164 é uma obra que precisa ser retomada, pois é uma 
obra que irá beneficiar não somente a cidade de Muricilândia, mas os 
municípios circunvizinhos. Destaca que tem muito orgulho de estar hoje 
aqui nesta Casa de Leis representando a sua cidade de Muricilândia e 
que tem certeza que será uma parceria muito próspera. O Sr. Presidente 
ressalta que por mais que as críticas são existentes, são os vereadores 
que atendem a população é o vereador que tem o contato direto com o 
cidadão, pois dificilmente o cidadão tem acesso aos representantes 
Estaduais e Federais e destaca que essa visita será muito proveitosa para 
os dois municípios Araguaína e Muricilândia.  Com a palavra o vereador 
Gideon Soares destaca o grande trabalho que o Sr. Prefeito Alessandro 
vem realizando frente à Prefeitura de Muricilândia e informa que nesta 
quinta feira já está marcada uma reunião as 10h00min na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura com o Secretario Simão para tratar de 
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parcerias. O Sr. Presidente informa que o documento já está sendo 
elaborado e será assinado pelos vereadores desta Casa de Leis, os 
vereadores e o Sr. Prefeito da cidade de Muricilândia e que este 
documento será encaminhado ao Sr. Prefeito Ronaldo Dimas e ao Sr. 
Governador do Estado. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu apoio 
e diz que infelizmente não poderá ir na reunião que foi comunicada pelo 
vereador Gideon, devido a uma consulta médica já agendada, mas que 
podem contar com seu apoio. O vereador Geraldo Silva agradece ao Sr. 
Presidente pelos cumprimentos a sua pessoa e ressalta que conhece bem 
a realidade dos Assentamentos, pois vem de um Assentamento e 
agradece a todos os vereadores e ao Sr. Prefeito da cidade de 
Muricilândia que atenderam ao seu convite e os convida para virem a esta 
Casa de Leis sempre que for preciso. O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) pede alteração de pauta para a votação do seu 
requerimento e pede também autorização para poder se retirar da sessão, 
pois não está sentindo bem. O Sr. Presidente coloca em votação as 
solicitações feitas pelo vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Sendo 
aprovadas por Unanimidade. Requerimento do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan) Nº191/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Em seguida o Sr. Presidente informa que a 
sessão será suspensa para que todos os vereadores possam assinar os 
documentos que já estão prontos e para que possam tirar uma foto oficial. 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Edimar Leandro 
registra a presença do seu irmão o Sr. Edvan Leandro. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº078/019, Nº079/019, Nº201/019 e 
Nº202/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº070/019, 
Nº068/019, Nº072/019, Nº071/019 e Nº080/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº140/019, Nº141/019, Nº142/019, 
Nº143/019 e Nº144/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  O vereador Enoque Neto registra a presença do Sr. 
Jackson Gil e do Sr. Yuri. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) também 
cumprimenta o Sr. Jackson Gil e destaca que o mesmo é seu sobrinho. O 
Sr. Presidente cumprimenta e registra as presenças dos locutores na 
pessoa do Sr. Gil.   Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo: Nº109/019, Nº113/019, Nº164/019, Nº165/019 e Nº166/019. Em 
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discussão. O vereador Marcus Marcelo autor das proposituras ressalta 
que apresenta solicitações de suma importância, uma para que possa 
haver o aproveitamento de todo o papel que é usado nos Poderes 
Legislativo e Executivo, assim como a reabertura da Farmácia Alternativa 
na nossa cidade. Mas diz que gostaria de destacar as proposituras de 
Nº113 e Nº109, a primeira de Nº113/019 trata-se da construção de 
banheiros públicos no Parque Cimba que é uma solicitação que a 
população sempre tem feito e que é algo necessário para a localidade do 
Parque Cimba, já a segunda propositura de Nº109/019 solicita um estudo 
para a regularização da atividade dos profissionais que fazem locução em 
portas de lojas na nossa cidade, uma vez que, por não ser uma profissão 
regulamentada esses profissionais não tem um amparo legal. Em aparte 
o vereador Geraldo Silva parabeniza o vereador Marcus Marcelo pela 
apresentação dessas proposituras que são de suma importância. O 
vereador Marcus Marcelo agradece o aparte feito e pede o apoio de todos 
os vereadores. O vereador Divino Bethânia Junior diz que além da 
regularidade e da segurança isso trará para esses profissionais mais 
respeito e manifesta seu voto favorável. O vereador Edimar Leandro 
parabeniza o autor das proposituras e manifesta seu voto favorável. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) antecipa seu voto favorável e 
destaca que é uma profissão digna assim como todas as profissões.  Em 
votação os requerimentos do vereador Marcus Marcelo. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº101/019, Nº102/019, Nº158/019, Nº159/019 e Nº160/019. Em 
discussão. O vereador Leonardo Lima destaca a propositura de 
Nº101/019 que é uma solicitação que há muito tempo a nossa população 
vem pedindo e espera que o Executivo Municipal possa olhar com carinho 
sobre a construção de uma Creche para funcionar no período noturno. 
Em votação as proposituras do vereador Leonardo Lima. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº133/019 e   Nº134/019. Em discussão. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) diz que já é a terceira vez que solicita o 
recapeamento asfáltico da Avenida Dom Emanuel, uma avenida que tem 
um grande fluxo de veículos e que ainda é uma avenida de bloquetes. Em 
votação os requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha). 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº050/019, Nº051/019, Nº052/019, 



 
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 

Nº152/019 e Nº153/019. Em discussão. O vereador Edimar Leandro diz 
que gostaria de unir forças ao vereador Israel com relação a Creche Pedro 
Carreiro e que ontem foi informado que fizeram um abaixo assinado e que 
irão fazer uma manifestação para tentarem mobilizar o Executivo 
Municipal quanto a necessidade da construção do muro dessa creche. O 
vereador Israel Gomes agradece o apoio e destaca que infelizmente essa 
creche é a única no nosso município que não possui um muro de 
proteção. Em votação os requerimentos do vereador Israel Gomes. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira 
Costa Nº176/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº150/019 e Nº151/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº108/019, Nº118/019, Nº119/019, Nº120/019 e 
Nº121/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº181/019, Nº182/019, Nº183/019 e Nº184/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº172/019, Nº173/019 
e Nº174/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº064/019, Nº104/019 e Nº177/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos 
da Silva Leite: Nº027/019, Nº114/019, Nº115/019, Nº116/019 e 
Nº117/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Aldair da Costa (Gipão) retira de pauta a propositura de sua 
autoria de Nº205/019 para fazer uma correção redacional na referida 
matéria. Tribuna: Com a palavra o vereador Terciliano Gomes ressalta o 
Artigo 218 do Código Penal, diz que traz esse tema pois está preocupado, 
mas que antes de iniciar o debate, diz que gostaria de destacar que assim 
como fazem sempre no inicio de cada sessão, evocando a palavra de 
Deus, ressalta que Deus não é preconceituoso, não exclui ninguém, ou 
seja, diz que gostaria de debater um tema que já foi amplamente discutido 
que é o direito dos pais e das famílias de educarem seus filhos quanto a 
educação moral, sexual e religiosa. O vereador Terciliano Gomes ressalta 
que no final do ano de 2017 foi bastante discutido sobre o Plano Nacional, 
Estadual e Municipal da Educação e que foi retirado da base Curricular a 
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questão da Ideologia de Gênero e orientação Sexual, está em mãos com 
a Resolução Nº02 de 22 de Dezembro de 2017e que no Artigo 22 dessa 
Resolução mostra que essa questão só foi retirada naquela época, ou 
seja, o que os municípios rejeitaram estão querendo implantar. Destaca 
que é preciso que todos atentem para essa situação, pois vê como um 
retrocesso para a Instituição família e diante disso diz que gostaria de 
pedir ao Sr. Presidente o desarquivamento do Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular. O Sr. Presidente informa que a Assessoria da Câmara está 
sempre atenta e que atenderá a solicitação que foi feita pelo vereador 
Terciliano Gomes.  O Sr. Presidente prorroga a sessão por trinta minutos. 
O vereador Geraldo Silva ressalta que o tema que foi abordado pelo 
vereador Terciliano Gomes é algo que precisa ser visto por todos como 
algo que não pode ser aceito que queiram implantar nas escolas e 
manifesta seu apoio ao vereador Terciliano, pois sempre irá defender a 
família. O vereador Gideon Soares manifesta seu apoio aos vereadores 
Terciliano Gomes e Geraldo Silva. O vereador Terciliano Gomes 
agradece aos vereadores que usaram a palavra e destaca que é 
importante que a Comissão de Cultura e Assistência Social e a Comissão 
de Defesa dos Diretos Humanos e Cidadania trabalhem em conjunto 
quanto a 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.  
  


