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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos onze dias do mês Março 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, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da 
Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira 
Barros Filho, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso 
Santos, Terciliano Gomes de Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos 
em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios – 
Capítulo 10 e 11.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores 
Divino Junior do Nascimento e Leonardo Lima Silva chegam na sessão e 
registram suas presenças. Correspondências: Oficio Gabinete do 
vereador Carlos da Silva Leite Nº010/2019 – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 11/03/2019. Oficio Nº105/2019 – GAB/UFT – 
Assunto: Convite para a aula inaugural do Curso de Medicina – Campus 
Araguaína que acontecerá no dia 11 de março de 2019 as 15h00min no 
Auditório do Campus de Araguaína – Unidade Cimba.  O Sr. Presidente 
convida o vereador Marcus Marcelo para representar a Câmara Municipal 
na Aula Inaugural do Curso de Medicina da UFT que será realizada hoje 
as 15h e destaca que nada mais justo que o vereador Marcus Marcelo 
faça essa representação da Casa, pois o mesmo se empenhou muito para 
essa conquista. O vereador Marcus Marcelo ressalta que está 
extremamente honrado de poder ir representar a Câmara Municipal nessa 
aula inaugural e desde já como não poderá participar da sessão em 
homenagem as mulheres, deixa o seu abraço a todas as mulheres 
presentes parabenizando-as pelo Dia Internacional da Mulher.  Oficio 
005/2019 2ª VTARA – 2ª Vara do Trabalho de Araguaína/TO – Dra. 
Sandra Nara Bernardo Silva – Juíza Titular da Vara do Trabalho – 
Assunto: Convite para a sessão em homenagem a mulher – Justificativa 
de ausência nesta sessão por motivo de viagem já agendada. Oficio HDO 
040/2019 – Hospital Dom Orione – Pe. Jarbas Assunção Serpa – Diretor 
Geral – Assunto: Convite para participar do evento em comemoração aos 
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20 anos de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Dom Orione, no dia 29 de 
março de 2019 as 20h00min, no Auditório Padre Giovanni Grossholz, 
anexo a unidade. Ordem Do Dia:  O Sr. Presidente informa que neste 
primeiro momento será realizada a Homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher e convida a Servidora a Sra. Aliete Dias, cumprimentando-a pelo 
excelente serviço que a mesma realiza nesta Casa de Leis, e pede a todos 
que deem uma salva de palmas a mesma, ressaltando que é a servidora 
da Casa mais antiga e que ela coordenada todo o serviço da Secretaria 
da Câmara Municipal e ainda ajuda a todos dos outros departamentos e 
que em seu nome cumprimenta a todas as funcionárias da Câmara 
Municipal e diz que não poderia deixar de cumprimenta-la neste dia tão 
importante. Em seguida o Sr. Presidente passa apalavra ao funcionário 
Sr. Misael que neste ato estará exercendo a função de Mestre de 
Cerimônia. O Sr. Misael passa a palavra a Sra. Presidenta vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) que neste ato exercerá a função de 
Presidenta da Mesa Diretora e em seguida convida as seguintes 
autoridades para compor a Mesa Diretora: A Exmª.Drª. Cirlene Maria de 
Assis S. de Oliveira – Juíza da vara Especializada no Combate a Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, A Dra. Gislene Santos Moreira 
(Pedagoga) – Defensora Pública, a Sra. Valéria Domingues – Presidente 
do CCABA e a Dra. Mirielle Soares Pereira – Presidente da Comissão da 
Mulher da OAB Subseção de Araguaína. O Sr. Mestre de Cerimônia 
cumprimenta a todos os presentes e convida para se posicionarem em pé 
para a execução do Hino Nacional. Em seguida a Sra. Leila Mourão faz a 
leitura de uma mensagem a todas as Mulheres, ressaltando a beleza e a 
força de todas as mulheres. É feito a apresentação de duas canções pela 
dupla Tha &Lah. O Sr. Mestre de Cerimonia passa a palavra a Sra. 
Presidenta a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) que cumprimenta a 
todos os presentes e faz um breve relato da sua história de vida e destaca 
o quanto é importante que todas as mulheres saibam umas às outras e 
que nunca deixem que as desvalorizem por serem mulheres e deixa um 
recado a todas as mulheres: “ Que sejam superiores, ...sejam o esplendor 
do mundo, sejam simplesmente a sua força e coragem e sejam mulheres”.  
O Sr. Mestre de Cerimonia cumprimenta a todas as esposas dos 
vereadores e a filha do vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
presentes nesta sessão. O Sr. Mestre de Cerimonia cumprimenta as 
funcionárias municipais da Saúde, da Educação, dos Conselhos 
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Tutelares, do CRAS, das Secretarias Municipais e Militares presentes 
nesta sessão, sejam todas muito bem-vindas e que essa singela 
homenagem foi feita com muito carinho para todas. A palavra é aberta as 
convidadas que compõem a Mesa Diretora.  Com a palavra a Dra. Cirlene 
Maria – Juíza de Direito que agradece pelo convite que lhe foi feito e que 
muito lhe honra participar dessa cerimonia. Diz que a violência é 
encontrada em todos os âmbitos da nossa sociedade e que é muito 
importante que todos saibam da importância do trabalho da Vara 
Especializada no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher e que é nesta Vara que trabalham com a Lei Maria da Penha. 
Destaca que precisam de um local apropriado para a internação dos 
agressores e gostaria de pedir uma atenção desta Casa de Leis para que 
possam realizar palestras voltas para o combate a violência doméstica 
nas escolas públicas. A Sra. Presidenta vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) diz que já tem um Projeto de Lei de sua autoria tramitando nesta 
Casa de Leis e que irá se reunir com a Dra. Cirlene para que a mesma 
possa lhe orientar sobre alguma mudança neste projeto. A Dra. Cirlene 
diz que está a disposição para ajudar no que for preciso. Com a palavra 
a Tenente Coronel a Sra. Lívia, que cumprimenta a todos os presentes 
em especial a todas as mulheres e cumprimenta a todas as mulheres 
policiais na pessoa da Sargenta Goiacy que é uma excelente profissional. 
Faz uma breve explanação sobre como surgiu o Dia Internacional das 
Mulheres e como as mulheres conquistaram seus direitos inclusive o 
direito ao voto. Agradece pelo convite que lhe foi feito e ressalta que é 
uma honra vir mais uma vez a esta Casa de Leis e em especial para 
participar dessa homenagem a todas as mulheres. A funcionária do 
Gabinete do vereador Wagner Enoque a Sra. Biane Trindade – Cantora 
faz a apresentação de duas canções em homenagem as mulheres.  Em 
seguida o Sr. Mestre de Cerimonia convida ao Sr. Presidente vereador 
Aldair da Costa (Gipão) e a todos os vereadores para presentear suas 
esposas com uma rosa ao som da música “Como é Grande o meu Amor” 
na voz da cantora Jessika Nery. Todos os vereadores distribuem rosas 
para todas as mulheres presentes na sessão.  O Mestre de Cerimonia 
convida o vereador Geraldo Silva para fazer uso da palavra. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva solicita uma alteração de pauta para a 
votação de uma Moção de aplauso de sua autoria a Sra. Gercina. A Sra. 
Presidenta vereadora Maria José (Zezé Cardoso) faz a leitura da Moção 
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de Aplauso Nº017/019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva 
– Moção de Aplauso a Sra. Gercina Rodrigues dos Santos Silva – Diretora 
da Creche Municipal Willian Castelo Branco Martins. Em votação a 
referida moção. Sendo aprovada por Unanimidade.  Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva diz que nesta oportunidade gostaria de expressar 
a sua admiração pela Sra. Gercina que é uma excelente profissional 
atuando na área da educação como educadora e que sempre exerceu 
sua função com muita presteza e destaca que essa moção vem para 
reparar o erro que foi feito no passado através da moção de repudio que 
foi apresentada por uma vereadora desta Casa de Leis. O vereador Aldair 
da Costa (Gipão) diz que estava presente na sessão do dia que foi 
aprovada a moção de repúdio a Sra. Gercina e que ele votou contrário na 
moção de repúdio que foi de autoria de uma vereadora e entrega ao 
vereador Geraldo Silva uma cópia da ata desta sessão para que seja 
entregue a Sra. Gercina juntamente com essa moção de aplauso. O 
vereador Israel Gomes parabeniza o vereador Geraldo Silva pela iniciativa 
de apresentar essa moção.  O vereador Geraldo Silva entrega em mãos 
a Sra. Gercina uma cópia da Moção de Aplauso, juntamente com a cópia 
da ata que foi entregue pelo vereador Aldair da Costa (Gipão). A Sra. 
Gercina agradece imensamente por essa homenagem que é essa moção 
de aplauso e que receber essa homenagem lhe faz refletir na sua 
trajetória já cumprida, com muitos percalços, mas sempre com a 
esperança de dias melhores.  Ressalta que há alguns anos atrás recebeu 
uma Moção de Repúdio e que na época ficou transtornada, porem as 
amizades que sempre teve lhe deram apoio para superar e que quando 
se trabalha com ética e profissionalismo esse tipo de coisa não atinge e 
que está imensamente grata ao vereador Geraldo Silva de receber essa 
homenagem e de hoje poder dividir com pessoas tão especiais. A palavra 
é aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Junior parabeniza a todas as mulheres na pessoa da sua esposa que pela 
primeira vez comparece a esta Casa de Leis e que está extremante 
lisonjeado com a sua presença. O vereador Alcivan Rodrigues destaca 
que sua esposa não pode comparecer por estarem com um bebezinho de 
quarenta dias, mas gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo Dia 
Internacional da Mulher. O vereador Aldair da Costa (Gipão) faz uma 
explicação sobre a questão regimental da Moção de Repudio. Com 
apalavra o vereador Enoque Neto que parabeniza a todas as mulheres 
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pelo seu Dia. Com a palavra o vereador Wagner Enoque diz que não 
poderia deixar de parabenizar as todas as mulheres por esse dia tão 
importante e em especial a sua esposa e a sua pastora que sempre estão 
lhe apoiando. A Sra. Presidenta vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
agradece a presença de todos em especial a todas as mulheres e destaca 
que todas são sempre muito bem-vindas a esta Casa de Leis e convida a 
todos e a todas para continuarem presentes pois será realizado um Coffee 
Break e em seguida darão continuidade a pauta da sessão. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos.  Projetos para as Comissões: Projeto 
de Lei Nº002/019 de autoria da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso). Projeto de Lei Nº005/019 de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo. Projeto de Lei Nº006/019 de autoria do vereador 
Gilmar Oliveira Costa. Os referidos projetos serão encaminhados as 
Comissões competentes. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues: Nº369/019 e Nº370/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº424/019 e Nº425/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior 
do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº378/019 e Nº379/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº442/019 e 
Nº410/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
Sr. Presidente justifica a ausência do vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) pois a mãe do seu assessor faleceu e o vereador Delaite Rocha 
foi acompanhar o sepultamento. O vereador Divino Bethânia Junior 
justifica a ausência do vereador Gideon Soares pois o filho do mesmo 
passou por um procedimento cirúrgico e o vereador Gideon teve que 
acompanhá-lo. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de 
Souza (Enoque Neto): Nº518/019 e Nº519/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº188/019 e Nº206/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº522/019 e Nº523/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº446/019 e Nº447/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº409/019 e Nº429/019. 
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Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Leonardo Lima Silva: Nº431/019 e Nº432/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº399/019 e Nº400/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº475/019 e Nº476/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº260/019 e Nº261/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº016/019 – De 
Aplausos a Sra. Ana Claudia Martins de Oliveira, pela nomeação como 
Diretora Regional de Educação – DRE – DREA Araguaína – TO. 
Nº018/019 – De Pesar a família do Sr. Cristóvão Lima de Oliveira. 
Nº019/019 – De Pesar a família do Sr. Gonçalves Rodrigues, conhecido 
como Pastor Hélio. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicações: Nº017/019 de autoria do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Nº018/019 de autoria do 
vereador Gideon da Silva Soares. Nº016/019 de autoria do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: O vereador Edimar Leandro ressalta que ontem 
recebeu uma ligação comunicando sobre o falecimento de uma senhora 
que é uma família carente e que não teve condições de enterrar a mesma 
no Cemitério Jardins das Paineiras e tiveram que levar para a cidade de 
Filadélfia, pois no Cemitério São Lázaro não há como mais realizar 
sepultamentos de pessoas que já não tenham algum parente enterrado 
no devido cemitério e por isso gostaria de manifestar a sua indignação 
com relação a situação em que se encontra a nossa cidade com relação 
ao sepultamento de pessoas carentes. O vereador Geraldo Silva ressalta 
a sua indignação com relação a Empresa Passaredo, quanto ao aumento 
das passagens dos ônibus coletivos, pois não se vê nenhum investimento 
na estrutura dos pontos de ônibus e os veículos estão em péssimo estado, 
ou seja, a passagem do transporte coletivo é uma das mais caras do 
nosso Estado e com um serviço precário e que é preciso que os 
representantes das Empresa Passaredo possa vir a esta Casa de Leis 
dar uma explicação quanto a essa situação. O vereador Gilmar Oliveira 
destaca que essa semana se comemora a “Semana do Consumidor” e 
que diante disso o representante do PROCON solicitou um espaço na 
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sessão de amanhã para falar sobre a Semana do Consumidor. O Sr. 
Presidente pede a prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Em 
votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. Em 
seguida o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação verbal que foi 
feita pelo vereador Gilmar Oliveira para o uso da palavra por um 
representante do PROCON na sessão de amanhã. Sendo aprovado por 
Unanimidade. O vereador Geraldo Silva diz que na sessão de amanhã ele 
e o vereador José Ferreira (Ferreirinha) não estarão presentes, pois irão 
participar de uma reunião partidária na cidade de Palmas e que 
apresentará justificativa através de oficio. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) ressalta a Indicação de Nº016/019 de sua autoria solicitando 
apoio ao Deputado Jorge Frederico para a reforma da quadra de esporte 
no setor Itaipu. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) agradece ao Sr. 
Presidente vereador Aldair (Gipão) pela realização da Homenagem que 
foi realizada para todas as mulheres. O Sr. Presidente agradece pelas 
palavras e parabeniza toda a equipe da Casa que se mobilizou para a 
realização dessa homenagem. O vereador Terciliano Gomes diz que o 
vereador Geraldo Silva ressaltou uma questão muito importante com 
relação a Empresa Passaredo, mas que gostaria de destacar outra 
questão muito importante que é o desrespeito com relação ao meio passe 
estudantil, assim como também com relação ao desrespeito as pessoas 
com sessenta anos que tem o direito do passe livre, pois é uma Lei 
Federal e que é preciso que realizem um debate nesta Casa de Leis com 
os representantes da Empresa Passaredo. O vereador Alcivan Rodrigues 
destaca que foi informado que essa mesma empresa não está cumprindo 
a Lei que assegura o passe livre para os Militares paisanos.  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.  
  


