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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezenove 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: Alcivan José 
Rodrigues, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 
Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Terciliano Gomes de 
Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dez. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 91. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Interno Nº11/2019 – Gabinete da vereadora 
Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) – Assunto: Comunicar ausência na 
sessão do dia 19 de fevereiro de 2019. Oficio Nº0706/2019/GIGOVPM – 
Gerência Executiva – Assunto: Extinção Contratual. Os vereadores Divino 
Júnior do Nascimento, Gideon da Silva Soares, Leonardo Lima Silva, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Marcus Marcelo de Barros Araújo e Carlos 
da Silva Leite. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente diz que gostaria de 
ressaltar e informar a todos que não tem nenhuma matéria na Casa 
referente a questão do aumento do número de vagas de vereadores como 
foi divulgado através de um Portal, mas gostaria de dizer que no seu ponto 
de vista não deveria aumentar o número de vagas e que para ele não vê 
problema algum se aumentar ou até mesmo diminuir, pois quando foi 
eleito a primeira vez o número de vagas de vereadores era 11 (onze) e 
deixa bem claro que quem prevê esse aumento do número de vagas não 
é a Câmara Municipal de Araguaína e sim a Constituição Federal que  
permite esse aumento. Ressalta também que não tem nenhuma 
dificuldade em discutir a questão do subsidio dos vereadores, mas que 
não foi em nenhum momento protocolado ou discutido esse assunto nesta 
Casa de Leis, é preciso que fique bem claro essa questão, e se a matéria 
for lida na íntegra a mesma explica bem que não haverá aumento, mas é 
preciso que seja lida, pois somente o título da matéria deixa uma situação 
muito ruim. O vereador Divino Bethânia Junior diz que a partir do 
momento que se critica essa Casa de Leis, não se critica apenas os 
vereadores, mas também todos os pais e mães de famílias os servidores 
que trabalham na Câmara Municipal e destaca que no seu ponto de vista 
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e a favor da diminuição do número de vagas dos Deputados Estaduais, 
Federais e Senadores e se preciso for diminuir o número de vagas dos 
vereadores também não tem nada contra. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº214/019, Nº225/019, Nº226/019, Nº227/019 
e Nº228/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº304/019, 
Nº305/019, Nº307/019, Nº308/019 e Nº309/019. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes destaca a importância das suas proposituras 
e que são solicitações que se fazem necessário. Diz que quanto a 
solicitação da realização do Concurso Público do Quadro geral, da Saúde 
e da Educação é algo que precisa ser visto com urgência pelo Executivo 
Municipal. Em aparte o vereador Delaite Rocha (professor Delan) destaca 
que a primeira matéria que aprovaram nesta Casa de Leis quando 
iniciaram essa Legislatura foi a alteração da AMTT para ASTT e que 
houve uma alteração no texto da Lei através de uma emenda desta Casa 
de Leis para que o prazo da realização do concurso fosse de dois anos, 
ou seja, seria também para a criação da Guarda Municipal e que no final 
deste mês acaba esse prazo e até o momento não a realização de 
concurso público, nem de criação da Guarda Municipal e sequer foi 
publicado um Edital referente a essa situação. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) fala sobre as solicitações de rampa para deficiente e 
lombada eletrônica na Via Lago que está padecendo ainda pela falta de 
sinalizações e parabeniza o autor pela apresentação das proposituras. O 
vereador Marcus Marcelo manifesta seu voto favorável e ressalta que é 
preciso que o Executivo Municipal dê uma resposta certa, ou seja, que 
divulgue se haverá ou não a realização do Concurso público, uma vez 
que, a população sempre tem cobrado por essa resposta. O vereador 
Geraldo Silva diz que a Guarda Municipal não foi criada até hoje, assim 
como não chamaram mais nenhum Agente de Trânsito, sendo que está 
tendo necessidade de ter mais Agentes Trânsito atuando na nossa cidade 
e que a realização do Concurso é algo que se faz necessário. O vereador 
Alcivan Rodrigues parabeniza o autor pela apresentação das proposituras 
e registra a presença do jovem Lucas. Diz que a criação da Guarda 
Municipal é um sonho seu, e cita como exemplo a Capital Palmas onde 
existe a Guarda Municipal que atua no controle do trânsito e auxilia a 
Policia Militar. Em votação os requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº233/019, Nº234/019, Nº235/019, 
Nº236/019 e Nº237/019. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo 
destaca a propositura de Nº237/019, uma vez que, já se tem a Lei que 
garante a instalação dos aparelhos de eliminadores de ar nas tubulações 
hidráulicas dos imóveis da nossa cidade é preciso que se faça cumprir 
essa Lei. O vereador Geraldo Silva ressalta os requerimentos de 
Nº235/019 e Nº235/019 que são de suma importância e parabeniza o 
autor pela apresentação dos mesmos.  Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº269/019, Nº270/019, Nº271/019, Nº272/019 e Nº273/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº267/019. Em 
discussão. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que a localidade na 
qual está solicitando a instalação de um semáforo que em frente à Escola 
Militar no setor Coimbra se faz necessário devido ao grande fluxo de 
veículos e pedestres na referida localidade.  Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº154/019, Nº155/019, Nº156/019 e Nº157/019.Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº219/019 e Nº220/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares:  Nº196/019, Nº197/019, Nº238/019 e Nº239/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O sr. 
Presidente em exercício vereador Israel Gomes registra a presença do 
Advogado – Dr. Marcos (Marquinhos). Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº126/019, Nº127/019, 
Nº128/019, Nº129/019 e Nº130/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº208/019 e Nº209/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por unanimidade. Requerimento do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº324/019. Em 
discussão. O vereador Edimar ressalta que na sessão anterior o vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) apresentou uma propositura referente a 
Unidade Básica de Saúde do setor Barros e hoje a sua propositura é sobre 
a Unidade Básica de Saúde do setor Vila Azul, ou seja, é preciso que o 
Poder Público informe o porquê, que as obras das Unidades Básicas de 
Saúde não estão sendo finalizadas. Em votação. Aprovado por 
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Unanimidade. Requerimento do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan) Nº292/019. Em discussão. O vereador Delaite 
(Professor Delan) diz que verificou e de acordo com o Quadro Detalhado 
das Ações da Secretaria Municipal de Saúde a maioria das ações não 
foram alcançadas e que uma das razões é pela falta de profissional 
médico, e por isso solicita o credenciamento das equipes antes 
descredenciadas. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.):  Nº286/019, Nº287/019 e Nº288/019. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que as suas proposituras são 
solicitações feitas pelas comunidades dos referidos setores citados nas 
proposituras, mas gostaria de ressaltar que no seu ponto de vista locais 
onde são escolas, colégios ou instituições de ensino é preciso que o 
Poder público tenha uma visão diferenciada, pois os redutores de 
velocidades são para evitar que vidas sejam perdidas, e com isso diminuir 
o número de pessoas acidentadas no Hospital Regional. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº328/019 e Nº330/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº297/019, Nº298/019, Nº299/019, 
Nº300/019 e Nº301/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº008/019 de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo – À família da Pastora Aureneide Matos de 
Castro dos Santos. Em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade.  Tribuna: O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de 
ressaltar com relação a falta de industrialização, a falta de infraestrutura 
e o descaso com o Daiara, diante disso apresentou o requerimento 
convidando os Secretários Municipais da Industria e Comércio, da 
Infraestrutura e o Presidente da ASTT para discutirem sobre essas 
questões, pois a nossa população clama pela falta de emprego. O 
vereador Marcus Marcelo parabeniza o vereador Geraldo Silva pelos 
temas levantados e ressalta que o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas vem 
fazendo gestão junto a duas questões que é o Aeroporto e a Daiara, para 
que sejam realidade na nossa cidade. A situação do aeroporto já está 
bem adiantada serão 40 milhões que serão investidos e diz que gostaria 
de ressaltar também que está sendo visto por todos os inúmeros 
caminhões carregados de madeiras que estão passando pela nossa 
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cidade todos os dias, isso é porque a Empresa Suzano comprou a 
madeira da nossa região, contudo a fábrica da empresa foi apara a cidade 
de Imperatriz, ou seja, estão usando a nossa madeira mas o investimento 
está sendo feito em Imperatriz e que é preciso atentar para situações 
como essa. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior destaca 
com relação aos lotes baldios no nosso município, diz que são muitos 
imóveis sujos, que estão servindo de abrigos para marginais e para 
animais peçonhentos, ressalta que há uma Lei que ampara que o Poder 
Público pode fazer a limpeza desses lotes e realizar a cobrança através 
do IPTU, diz que gostaria de ressaltar também com relação ao grande 
número de veículos que estão amontoados na frente das Delegacias, ou 
seja, são veículos que foram apreendidos e que precisam de uma 
destinação correta, pois estão servindo para acumulo de sujeiras de agua 
e proliferação de doenças como a dengue por exemplo, ou seja, é preciso 
que o Governo do Estado  tome uma providência, ou que os órgãos 
judiciais atuem nessa situação. 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.  
  


