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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco 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, Enoque Neto Rocha de Souza, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Maria 
José Cardoso Santos e Terciliano Gomes de Araújo. Todos em número 
de nove. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Gilmar Oliveira para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura no livro de Salmos – Versículo 01 – 05.  O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº226/2019 – Gabinete do Deputado Federal Tiago Dimas – SD/TO – 
Assunto: Disponibilidade do Gabinete – Deputado Federal Tiago Dimas. 
Os vereadores Divino Junior do Nascimento, Geraldo Francisco da Silva, 
Carlos da Silva Leite, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros 
Araújo, Gideon da Silva Soares, Edimar Leandro da Conceição e Wagner 
Enoque de Souza, chegam na sessão e registram as suas presenças.   
Ordem Do Dia. Projeto de Lei Nº064/018 – declara de Utilidade Pública o 
Instituto Social e Cultura Araguaia – ISCA. Autor: Terciliano Gomes de 
Araújo. Projeto de Lei Nº004/019 – Dispõe sobre a proibição de 
queimadas nas Vias Públicas e nos imóveis urbanos do Município de 
Araguaína e dá outras providências. Autor: Marcus Marcelo de Barros 
Araújo. Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, 
referente ao mês de novembro/2018. Demonstrativo do movimento 
financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2018. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal referente 
ao mês de janeiro/2019. Os referidos Projetos e Demonstrativos serão 
encaminhados às comissões competentes. O vereador Terciliano Gomes 
solicita do Presidente da Comissão na qual é relator, que o projeto de lei 
Nº064/019 que é de sua autoria possa ser encaminhado a outro membro 
da comissão para que possa ser exarado o devido parecer. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues: Nº366/019, 
Nº367/019 e Nº368/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº402/019, Nº403/019, Nº336/019 e Nº397/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº289/019, 
Nº376/019 e Nº377/019. Em discussão. O vereador Divino Bethânia 
Junior ressalta que o Centro de Convivência do Idoso do setor Couto 
Magalhães está necessitando de uma reforma, pois já são muitos anos 
que funciona esse Centro no mesmo local, com relação a propositura que 
solicita um médico Clinico-Geral para a Policlínica do setor Couto 
Magalhães foi uma solicitação feita pela comunidade do referido setor. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº353/019 e Nº385/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº372/019 e 
Nº373/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº364/019, Nº383/019, Nº333/019, Nº283/019 e Nº284/019. Em 
discussão. O vereador Geraldo Silva destaca a propositura de Nº364/019 
que solicita a realização de uma sessão para debaterem sobre a reforma 
e ampliação do aeroporto e do Daiara da nossa cidade e também para 
que possam discutir sobre a industrialização e incentivos para que 
empresas possam investir no nosso município e com isso teremos a 
geração de empregos, pois a nossa população precisa desse apoio. 
Ressalta que ficou feliz em saber que finalmente foi contratada a empresa 
que irá realizar os trabalhos de pinturas de faixas de pedestres e de 
sinalizações, com relação a propositura que solicita a construção de um 
Ossário se faz necessário devido a situação que estão enfrentando no 
Cemitério da nossa cidade. O vereador Terciliano Gomes manifesta seu 
voto favorável e espera que com a realização dessa sessão possam ter 
ações efetivas e não fiquem apenas nos discursos. O vereador Alcivan 
Rodrigues destaca que infelizmente nem a nossa cidade e nem o governo 
do Estado estão sabendo absorver a mão de obra do nosso município, 
pois todos os anos formam inúmeros profissionais nas faculdades da 
nossa cidade. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que a reforma do 
aeroporto da nossa cidade está demorando muito e que a população 
cobra por respostas e precisam saber o porquê até hoje as obras não 
iniciaram e parabeniza o autor pela apresentação das proposituras. Em 
votação os requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº406/019 e Nº407/019. Em discussão. Em votação. 



 
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 

Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº338/019 do vereador 
Gideon da Silva Soares. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: 
Nº387/019 e Nº388/019. Em discussão. O vereador Gilmar Oliveira 
destaca que espera que a Lei nº2.092 possa ser cumprida, uma vez que, 
não é a primeira vez que apresenta uma propositura solicitando o 
cumprimento dessa Lei. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº358/019 e Nº359/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº339/019 e Nº340/019. Em discussão. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) diz que a propositura que solicita a inversão do 
sentido da Rua em frente as instalações do SESC Araguaína foi uma 
solicitação da própria diretoria do SESC devido ao grande fluxo de 
pessoas na referida localidade. Diz que nesta oportunidade gostaria de 
parabenizar o Deputado Estadual Jorge Frederico pela apresentação do 
projeto que solicita a instalação de quebras –molas em frente a todas as 
escolas do Estado do Tocantins. O vereador Israel Gomes parabeniza o 
autor pela apresentação da propositura de nº339/019 e manifesta seu 
voto favorável.  Em votação os requerimentos do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº274/019, Nº275/019, Nº348/019 e Nº349/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº354/019, Nº248/019, 
Nº247/019, Nº246/019 e Nº249/019. Em discussão. O vereador Marcus 
Marcelo diz que gostaria de atentar para o requerimento nº354/019 que 
solicita a criação do Programa Agente Comunitário de Educação, pois 
entende que é preciso investir ainda mais na educação, pois só assim 
conseguirão mudar o nosso País, e que o Agente Comunitário da 
Educação será o elo entre as famílias e a escola e que não podem aceitar 
que escolas sejam fechadas, pois o Tocantins fechou mais de vinte 
escolas neste ano, ou seja, é preciso abrir mais escolas ao invés de fecha-
las para que consigamos mudar a realidade de  muitos jovens. O vereador 
Delaite (Professor Delan) diz que é lamentável o que estão vivenciando 
no nosso País com relação à educação, visto isso é a reforma da 
previdência que foi apresentada no Congresso colocando o professor 
para aposentar com 60 anos, sendo que só se sabe o que um professor 



 
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 

enfrenta quem está na sala de aula, diz que a propositura apresentada é 
louvável, mas é preciso que o município cumpra com suas obrigações 
para que consiga atender proposituras dessa natureza. A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) manifesta seu voto favorável e diz que esse Agente 
irá ajudar muito o trabalho dos Coordenadores das Escolas. Em votação 
os requerimentos do vereador Marcus Marcelo. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Enoque Neto solicita permissão para poder se 
retirar da sessão devido a uma reunião agendada anteriormente. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Enoque Neto. Aprovado por 
Maioria.  Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº313/019, Nº314/019, Nº315/019, Nº316/019 e Nº317/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº306/019, Nº310/019, Nº311/019, 
Nº332/019 e Nº391/019. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes 
destaca que as proposituras que apresenta são solicitações que já vem 
apresentando por diversas vezes, com relação a Via Lago, ressalta que é 
preciso que o Poder Público olhe com mais atenção, pois a referida 
localidade precisa de melhorias. Destaca que solicita a continuidade da 
construção da Escola de Tempo Integral da Vila Azul, e que é preciso que 
o Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura possa dar explicações o 
porquê essa obra está parada, sendo que os recursos já estão liberados. 
Em votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº230/019, Nº231/019, Nº232/019, Nº250/019 e Nº251/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso 
Nº013/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – aos 
Eletricistas da nossa cidade pelo excelente trabalho prestado a nossa 
comunidade. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº006/019 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) – À família do Sr. Mendes de Sá Oliveira. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso 
Nº007/019 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – Ao 
Defensor Público Sandro Ferreira Pinto, pelos relevantes trabalhos 
oferecidos a comunidade com afinco, onde participou de várias ações em 
prol da sociedade Araguainense.  Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº014/019 de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – Pelo falecimento da Sra. 



 
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 

Raimunda Gomes Carneiro. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº015/019 de autoria do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) – À família do Pastor José Telles Carneiro Filho. 
Em discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que o Pastor José 
Filho era uma pessoa muito influente e muito importante para a Igreja 
Assembleia de Deus – Ministério Ciadseta. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Indicação Nº008/019 de autoria do vereador Wagner 
Enoque de Souza. A indicação será encaminhada a quem de direito. 
Tribuna: O vereador Wagner Enoque diz que gostaria de reforçar o pedido 
que fez através da sua Indicação de Nº008/019, pois os moradores dos 
Residenciais Lago Azul I, II, III e IV que estão no ensino médio estão 
precisando de transporte escolar.  O Sr. Presidente diz que gostaria de 
deixar registrado o seu posicionamento como vereador, como Presidente 
e como cidadão que é totalmente contra a Reforma da Previdência, pois 
não podem colocar a idade mínima de 65 anos para o cidadão aposentar. 
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.  
  


