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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Ao primeiro dia do mês Abril de dois mil e dezenove, 
às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Edimar 
Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco 
da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo 
de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos e Terciliano Gomes   
Araújo. Todos em número de treze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Enoque Neto 
Rocha para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 
48.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Divino Junior do 
Nascimento e Wagner Enoque de Souza chegam a sessão e registram 
suas presenças. Correspondências: Oficio Gabinete do vereador Carlos 
da Silva Leite Nº029/2019 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 01 de abril de 2019. Oficio Nº011/2019 – Gabinete do vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) – Assunto: Atraso para a sessão do dia 
01/014/2019. Oficio Nº126/2019 – Vereador Geraldo Francisco da Silva – 
Assunto: Solicitação de uso do Plenário para o dia 05/04/2019 das 
15horas até as 17 horas, para a realização de uma palestra sobre a 
Reforma da Previdência. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação 
de uso do Plenário feita traves do oficio Nº126/2019. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Oficio externo /SEMED Nº320/2019 – Secretário Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Assunto: Lançamento Oficial do 
Projeto Educação Conectada – BNDES, no dia 02/04/2019 as 09:00 horas 
no Auditório Central do UNITPAC. Câmara do Deputados – Secretaria de 
Comunicação Social – Coordenação de Rede Legislativa de Rádio e TV 
– Processo nº102698/2013 em 13/03/2019 – Implantação da Rede 
Legislativa de TV Digital – Araguaína – TO. 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº374/2019 – Secretário 
Municipal de Saúde – Assunto: Encaminhamento do Relatório Anual de 
Gestão anexo referente a 2018. Oficio Nº117/2019/SMF – Secretário 
Municipal da Fazenda – Fabiano Francisco de Souza. Assunto: 
Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de 
fevereiro/2019. O vereador Enoque Neto registra as presenças: Sr. Cacá, 
Sr. Neném Cardeque, Sr. Flávio, Sr. Kleiton, Sr. Elan, Sr. Carlos Neném, 
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Sr. Beto, Sr. Saulo, Sr. Edinaldo, Sr. Remi e Sr. Gilberto. Ordem Do Dia: 
O vereador Wagner Enoque pede permissão para poder se retirar da 
sessão pois precisará comparecer a uma reunião com os representantes 
do CAPS para tratarem sobre a internação das pessoas com dependência 
química da nossa cidade. O Sr. Presidente diz que como o vereador 
Wagner Enoque irá retornar não será preciso colocar sua solicitação em 
votação. Convite: Em atendimento ao requerimento Nº207/019 de autoria 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Presenças: DOM 
GIOVANE PEREIRA DE MELO - Bispo da Diocese de Tocantinópolis, 
ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO - Deputado Estadual, JORGE 
FREDERICO - Deputado Estadual, Dr. JOSÉ PINTO QUEZADO - 
Presidente da OAB Subseção de Araguaína que neste ato está sendo 
representado pela Dra. Leylane Lima - Advogada, FERNANDA RIBEIRO 
BARBOSA - Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação que neste ato está sendo representada pela Sra. Núbia 
Marinho, JHENMERSON KEITY RODRIGUES FERREIRA - Diretor de 
Políticas Públicas, EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA - Coordenador da 
Comissão Pastoral da Terra – CPT e VALÉRIA DOMINGUES SOARES - 
Presidente do CCABA. Assunto: Tratar sobre a Campanha da 
Fraternidade 2019 – Tema: Fraternidade e Políticas Públicas, tendo como 
Lema: “serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). O Sr. 
Presidente cumprimenta a todos os presentes faz a composição da Mesa 
Diretora convidando para compô-la o Bispo Dom Geovane., Os 
Deputados Estaduais Elenil da Penha e Jorge Frederico e a Dra. Leylane 
Lima e em seguida passa a palavra ao vereador Geraldo Silva autor do 
requerimento. O vereador Geraldo Silva agradece a presença da 
população e em especial a todos os convidados que estão presentes 
nesta sessão, ressalta que solicitou a realização dessa sessão para que 
todos pudessem saber e entender o tema deste ano da Campanha da 
Fraternidade, que neste ano o tema escolhido está extremamente ligado 
ao trabalho deste Parlamento. Faz uma explanação de como as políticas 
públicas estão presentes na vida de todo cidadão e como impacta 
positivamente quando essas políticas são efetivadas e negativamente 
quando não se tem essas políticas. Com a palavra o Bispo Dom Geovane 
agradece ao vereador Geraldo Silva que solicitou essa discussão sobre o 
tema da Campanha da Fraternidade, aos vereadores que aprovaram a 
solicitação e ao Sr. Presidente da Casa que promoveu a realização dessa 



 
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 

sessão. Cumprimenta a todos os presentes e  em seguida o Bispo Dom 
Geovane ressalta que a Campanha da Fraternidade está completando 50 
anos e que os temas escolhidos nos últimos anos tem atingido temáticas 
que interessam toda a sociedade e não somente os católicos. Diz que o 
tema deste ano busca despertar a solidariedade dentro da  sociedade e 
um dos principais objetivos da Campanha da Fraternidade de todos os 
anos e educar a sociedade para a vida para a fraternidade baseado na 
justiça, e que a Campanha deste ano, não tratará de políticas partidárias 
e sim tratar problemas de interesse do cidadão diz que a Campanha da 
Fraternidade deste ano tem um desafio que é fazer com que a sociedade 
organizada se mobilize para que as políticas públicas sejam efetivadas, 
ou seja, é preciso que cada cidadão cumpra com seu papel para que as 
políticas públicas sejam concretizadas, pois a política é essencial para a 
formação de uma sociedade. Diz que gostaria de enfatizar que a Igreja 
Católica desde da sua fundação vem realizando políticas públicas e 
destaca alguns dados sobre os trabalhos da Igreja Católica: são 05mil 167 
hospitais, 15mil 699 casas de acolhimento, 115mil 352 instituições 
beneficentes e assistenciais, 14 mil 744 consultórios familiares, 11 mil 596 
enfermarias, 26 pastorais sociais que realizam 106,4 mil atendimentos e 
10 mil 124 orfanatos. O Bispo Dom Geovane diz que são dados 
importantes para que todos tenham o conhecimento do trabalho social 
que a Igreja Católica realiza e coloca-se a disposição para qualquer 
questionamento ou dúvidas. Com a palavra a Dra. Leylane Lima que 
representa o Dr. José Quezado – Presidente da OAB Subseção de 
Araguaína, destaca que o tema da Campanha da Fraternidade deste ano 
é de suma importância e que esse debate hoje sendo realizado nesta 
Casa de Leis será muito proveitos, pois é um tema que está diretamente 
ligado aos parlamentares. Ressalta que a AOB subseção de Araguaína 
na pessoa do seu Presidente Dr. José Quezado se sentiu muito honrada 
em receber o convite para participar desse debate e coloca-se a 
disposição para colaborar no que for possível. Com a palavra Deputado 
Jorge Frederico que cumprimenta a todos os presentes e diz que é uma 
honra comparecer nesta Casa de Leis onde começou a sua vida política 
e cumprimenta o vereador Geraldo Silva pela apresentação da 
propositura que originou esse debate. O vereador Alcivan registra a 
presença do Sr. Adevaldo – Coordenador do Terço dos Homens. Com a 
palavra o Deputado Estadual Elenil da Penha ressalta que estar presente 
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nesta Casa de Leis lhe deixa muito feliz e honrado, pois foi vereador e 
Presidente da Câmara Municipal e que vendo a sua foto na Tribuna de 
honra dos Presidentes da Casa teve muitas lembranças. Diz que esse 
tema é muito oportuno diante do que o pais está vivendo, com as muitas 
mudanças que estão ocorrendo no cenário político, ressalta que a cidade 
de Araguaína pode contar com seu apoio, pois está trabalhando muito 
para conseguir recursos buscando melhorias para a nossa cidade. Com 
a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) que chega na 
sessão conforme justificado no início desta sessão o seu atraso. 
Cumprimenta o Deputado Elenil da Penha e pergunta sobre a Saúde do 
Estado do Tocantins se tem ações e projetos para que possam solucionar 
ou pelo menos amenizar os problemas da Saúde de todo o Estado em 
especial da nossa cidade, pois a Saúde pública está um caos. O vereador 
Gideon Soares registra a presença do seu amigo o Sr. Romildo. O 
Deputado Elenil Penha diz que foi reservado recursos do Orçamento do 
Estado, mas que é apenas uma previsão e destaca que está 
veementemente cobrando recursos para a Saúde apesar de estarem com 
quase 95% do orçamento comprometido para pagamento da Saúde, mas 
que continuará cobrando essas melhorias, pois sabe que a saúde de todo 
o Estado está enfrentando muitas dificuldades. Com a palavra o Deputado 
Jorge Frederico diz que estão cobrando muito com relação a situação em 
que se encontra o Hospital Regional de Araguaína e que colocou três 
milhões de reais para a saúde, que é a sua emenda individual, sabe que 
há outras áreas que também precisam, mas diante das dificuldades que 
a Saúde se encontra decidiu destinar a sua emenda exclusivamente para 
a área da Saúde. O vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a todos 
os presentes e aos convidados que compõem a Mesa Diretora e ressalta 
que esse ano a Igreja está de parabéns pelo tema escolhido para a 
Campanha da Fraternidade, pois é preciso que a sociedade se envolva 
com os assuntos políticos, pois a política é feita de gente, que elegem os 
políticos e que é preciso ter a consciência social de eleger os políticos 
sem a troca de favores para que possam conseguir melhores políticos 
para o nosso País e espera poder colaborar com as igrejas e com o 
cristianismo. Com a palavra o Sr. Edmundo Rodrigues – Coordenador da 
Pastoral da Terra que cumprimenta a todos os presentes e aos 
convidados da Mesa Diretora e ressalta a importância desse debate, uma 
vez que, a nossa sociedade carece que as políticas públicas sejam 
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efetivadas e ressalta que neste período da quaresma é importante para 
que todos possam refletir e esse ano a Campanha da fraternidade veio 
com um tema de suma importância para que todos se envolvam com os 
debates das políticas públicas voltadas para as áreas da saúde, da 
educação e da segurança, mas que gostaria de destacar uma 
preocupação que todos os trabalhadores estão tendo que é a Reforma da 
Previdência. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que 
cumprimenta a todos que compõem a Mesa Diretora e ao público 
presente. Diz que gostaria de parabenizar o vereador Geraldo Silva por 
dar essa oportunidade de debaterem o tema da Campanha da 
Fraternidade que neste ano foi escolhido um tema muito oportuno. 
Ressalta que muito foi falado sobre a saúde, sobre a educação, mas 
gostaria de destacar que foi falado sobre a reforma da previdência que é 
algo que precisa ser debatido amplamente com os trabalhadores que 
serão os mais atingidos com essa reforma. Com a palavra o Sr. 
Jhenmerson Rodrigues – Diretor de Políticas Públicas, agradece pelo 
convite que lhe foi feito. Faz uma explanação sobre o tema da Campanha 
da Fraternidade e destaca que o município está sim voltado para a 
efetivação de mais políticas para beneficiar a nossa sociedade como um 
todo.  A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Alcivan 
Rodrigues que cumprimenta a todos os presentes e a toda Mesa Diretora 
na pessoa do Bispo Dom Geovane. Parabeniza o vereador Geraldo Silva 
pela iniciativa da realização desse debate que trouxe para discussão o 
tema da Campanha da Fraternidade, que como foi dito é um tema voltado 
para os trabalhos dos vereadores e que a Igreja Católica sabiamente 
escolheu um tema de suma importância. Com a palavra a Sra. Valeria 
Domingues – Presidente do CCABA que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que seria muito bom que pudessem realizar mais 
sessões como essa, mas que os discursos pudessem sair do papel, pois 
não aguentam mais pessoas morrerem nos hospitais por falta de 
atendimento, crianças nas ruas, escolas sendo fechadas, ou seja, 
precisam que as políticas públicas sejam efetivadas, e se não agirem não 
conseguirão realizar essas políticas públicas que tanto foi falado. Com a 
palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) faz uma reflexão 
sobre como surgiu a Campanha da Fraternidade que foi através dos 
Jesuítas. Destaca que não existe fraternidade quando se falta o 
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atendimento na área da saúde, quando não se tem segurança pública não 
há fraternidade, quando o poder público não garante o direito do povo e 
torna-se omisso não se tem fraternidade e não há fraternidade quando 
todos se omitem de fazer o bem. A Sra. Presidenta registra a presença 
do Cantor Odilon Santos. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo que 
cumprimenta a todos os presentes e aos convidados da Mesa Diretora e 
da Tribuna de Honra. Diz que entende que o maior avanço dentro desse 
tema que hora está sendo discutido e a reflexão de tudo que foi abordado, 
ou seja, é um tema muito abrangente, destacando a fala do vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) que está sentindo na pele o que é a 
realidade do nosso Hospital Regional, pois a mãe do vereador Delaite 
encontra-se internada neste hospital e que infelizmente essa realidade da 
saúde é em todo o nosso país, e que é preciso que todos entendam que 
as políticas públicas é a saída para os problemas que assolam o nosso 
povo. Com a palavra o Deputado Elenil da Penha que agradece a todos 
pela atenção e pelo convite que lhe foi feito e que precisará sair pois 
retornará para Palmas ainda hoje. O vereador Israel Gomes agradece aos 
Deputados Elenil e Jorge Frederico que compareceram nesta sessão. A 
Sra. Presidente vereadora Maria José (Zezé Cardoso) agradece aos 
Deputados Estaduais Elenil da Penha e Jorge Frederico que se fizeram 
presentes, pois os mesmos terão que sair da sessão para retornarem para 
Palmas. Com a palavra a Sra. Rita Menezes – Representante da Paroquia 
São José Operário agradece a todos e ressalta que as políticas públicas 
precisam ser priorizadas, pois muitas são as demandas e que a 
Campanha da Fraternidade vem abordar esse tema que deve ser visto 
por todos e não apenas da Igreja Católica.  O vereador Geraldo Silva 
solicita para que a Sra. Valdirene possa fazer uso da palavra. Com a 
palavra o vereador Edimar Leandro diz que a fala da Sra. Valéria 
Domingues e da Sra. Rita lhe chamou muito a atenção, mas diz que 
gostaria de ressaltar que cada um deve fazer a sua parte, ou seja, são 
mais de seiscentas crianças que participam de projetos sociais que ele 
executa em parceria com o Deputado Elenil da Penha e entende que se 
cada um fizer um pouco, quando somar será muito. O vereador Aldair da 
Costa (Gipão) Presidente reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com 
a palavra a Sra. Valdirene diz que trabalhou na Funamc e pode ver de 
perto as questões sociais, as carências e as dificuldades que a população 
enfrenta. Ressalta que é preciso a população se mobilize e que essa Casa 
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de Leis lute pelo povo, pois o povo precisa dos vereadores. Com a palavra 
a Dra. Leylane agradece pela atenção de todos e ressalta que os debates 
realizados hoje foram muitos importantes e tem certeza que é através dos 
debates que se consegue chegar nas ações concretas. Com a palavra o 
Bispo Dom Geovane que ressalta ter sido um momento único e 
parabeniza mais uma vez essa Casa de Leis na pessoa do vereador 
Geraldo Silva pela realização dessa sessão. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva agradece a todos que se fizeram presentes e em especial 
ao Bispo Dom Geovane que tão prontamente se manifestou de 
comparecer nesta sessão e destaca que foi um debate muito importante 
e agradece a todos que fizeram uso da palavra e engrandeceram esse 
debate. O vereador Israel Gomes registra a presença do Sr. Itamar. O Sr. 
Presidente agradece a presença de todos e suspende a sessão 
convidando a todos os convidados para tirarem uma foto oficial. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos.  Projetos para as Comissões: Projeto 
de Lei Nº009/019 de autoria do vereador Carlos da Silva Leite. Projeto de 
Lei Nº010/019 de autoria do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha). Projeto de Lei Nº011/019 de autoria do vereador Edimar 
Leandro da Conceição. Projeto de Decreto Legislativo Nº004/019 de 
autoria do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). Os 
referidos projetos serão encaminhados as comissões competentes. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente 
ao mês de dezembro de 2018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº730/019 e Nº731/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº535/019 e Nº749/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº588/019 e Nº628/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº738/019 e Nº739/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº633/019 e 
Nº638/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº380/019 e Nº529/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
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Nº642/019 e Nº643/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº774/019 do vereador Gilmar Oliveira 
Costa. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº744/019 e Nº745/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº700/019 do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha). Em discussão. O autor destaca que é a quarta vez que 
faz a solicitação de uma faixa de pedestre em frente a Construgel no 
Bairro São João. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº752/019 e 
Nº753/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº726/019 e Nº727/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº701/019 e Nº702/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº720/019 e Nº721/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº043/019 do vereador 
Wagner Enoque de Souza – Ao Sr. Fabiano Dias da Silva, que há cinco 
anos se encontra recuperando da dependência química. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº072/019 de autoria 
do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Indicação 
Nº073/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão). 
Indicações do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº038/019 e Nº043/019. As indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. 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.  
  


