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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos doze 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, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Divino Junior do 
Nascimento, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes 
da Silva, 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 Alcivan 
Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 
– 111.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores Edimar Leandro 
da Conceição e Enoque Neto Rocha de Souza chegam à sessão e 
registram suas frequências. O vereador Gilmar cumprimenta os 
representantes do Procon. O Sr. Presidente informa que foi solicitado pelo 
vereador Gilmar Oliveira e foi autorizado pelo Plenário na sessão anterior 
que os representantes do Procon fizessem uso da palavra por quarenta 
minutos após o uso da Tribuna Livre.  O vereador Gideon Soares pede a 
alteração da pauta para a votação dos seus requerimentos após o uso da 
Tribuna Livre e posteriormente a votação das referidas matérias, pede 
autorização para se retirar da sessão, pois precisará levar seu filho ao 
médico. Em votação as solicitações que foram feitas pelo vereador 
Gideon Soares. Sendo aprovadas por unanimidade. Correspondências: 
Oficio Nº048/2019 – Gabinete do vereador Geraldo Francisco da Silva – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 12/03/2019. Oficio 
externo Nº03/019 – Gabinete do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha) – Assunto: Comunicação de ausência na sessão do dia 
12/03/2019. Circular da Diocese de Tocantinópolis e/ou Mitra Diocesana 
– Giovane Pereira de Melo – Bispo Diocesano – Assunto: Convite para o 
lançamento – abertura pública da campanha da Fraternidade 2019 à 
sociedade de Araguaína, dia 13/013/2019 as 19h30min no Auditório do 
Colégio Santa Cruz – Araguaína/TO.   Oficio 10.2019 – CMDI – Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso – Assunto: Convite para uma reunião no 
dia 14/03/2019 na sala de Articulação dos Conselhos sediada a Rua 
Humberto de Campos, 508 no Bairro São João. Oficio 205/2019 – Sr. Rai 
Hebert Freire Moreira – Diretor de Juventude – Assunto: Solicitação do 
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Espaço da Câmara Municipal para os dias 14 ou 15 de março das 
16h30min às 19h30min para uma reunião do Conselho Municipal ad 
Juventude. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de uso do 
Plenário feito através do Oficio 205/2019. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Oficio Nº082/2019/SMF – Secretaria Municipal da Fazenda 
– Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de 
janeiro/2019. O vereador Terciliano Gomes pede cópia das 
correspondências. O vereador Divino Bethânia Junior diz que irá usar a 
Tribuna após a ordem do dia para expressar que estão presenciando e 
vivendo no nosso Estado Decretos de Mordaça onde servidores e 
funcionários públicos estão sendo tolhidos de se manifestarem e que irá 
abranger mais esse assunto na Tribuna. Ordem Do Dia: Requerimentos 
do vereador Gideon da Silva Soares: Nº411/019, Nº412/019, Nº488/019, 
Nº489/019 e Nº490/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa ao vereador Gideon Soares que 
o mesmo já está autorizado a sua saída. Tribuna livre – Artigo 196 do 
Regimento Interno. Inscrito: Sr. Hugo Mateus Alves Costa – Vice-
Presidente da Associação de Moradores do Residencial Construindo 
Sonhos. Assunto: Melhorias para o Setor Construindo Sonhos. É feito a 
leitura do Artigo 196 do Regimento Interno que disciplina o uso da Tribuna 
Livre. Com a palavra o Sr. Hugo quer cumprimenta a todos os presentes 
e agradece a esta Casa de Leis por esse espaço, ressalta que os 
moradores do setor Construindo Sonhos estão precisando da ajuda desta 
Casa de Leis, pois estão passando por muitas dificuldades, destaca que 
a Empresa que realizou o empreendimento Construindo Sonhos pediu 
falência, ou seja, esse é o grande problema e destaca que os moradores 
não conseguem fazer nada, ou seja, já procuraram pelos responsáveis 
pela empresa e estes dizem que não há como fazer nada pelo fato de 
terem pedido falência. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o Sr. Hugo 
pela inciativa de ter vindo a esta Casa de Leis reivindicar melhorias para 
o seu setor e destaca que os vereadores têm sempre apresentado 
requerimentos solicitando as melhorias necessárias para os setores da 
nossa cidade e manifesta seu apoio a comunidade do setor Construindo 
Sonhos. O vereador Divino Bethânia Junior diz que é preciso que acabem 
com esse costume da malandragem de Empresas que entregam obras 
aos moradores sem que tenha sido feito toda a parte estrutural das 
moradias e do empreendimento como um todo e sempre colocam a 
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responsabilidade no Poder Público o vereador Divino Bethânia Junior 
questiona se quando essa Empresa se propôs a fazer a obra ela recebeu 
o dinheiro da Caixa Econômica? É preciso saber o porquê uma empresa 
foi paga e não executou a obra por completo. O Sr. Hugo diz que a 
comunidade do setor Construindo Sonhos é uma comunidade carente e 
ressalta que o município se propôs a ajudar, mesmo sabendo que não é 
de responsabilidade do Sr. Prefeito, mas graças a Deus estão recebendo 
essa ajuda, mas veio a esta Casa de Leis pedir o apoio e ajuda de todos 
os vereadores, pois os moradores do seu setor já não sabem mais o que 
fazer e precisam que providências sejam tomadas com relação a situação 
em que se encontra o Setor Construindo Sonhos. O vereador Edimar 
Leandro diz que não concorda com o Sr. Hugo quando o mesmo diz que 
não é de responsabilidade do Sr. Prefeito, pois no seu ponto de vista é 
sim de responsabilidade do Sr. Prefeito, pois o mesmo tem que se 
responsabilizar pelo nosso município.  Com a palavra o vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) orienta o Sr. Hugo que a comunidade pode 
entrar na justiça com uma ação cobrando da empresa que termine a obra. 
O Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Hugo e ressalta que esta 
Casa de Leis sempre está aberta para a nossa população. 
Representantes do PROCON – Visita Institucional – Dr. João Antônio – 
Conciliador e a Dra. Renata Vasconcelos – Educadora e o Sr. Neidivaldo 
Ribeiro – Diretor do Procon, o Sr. Presidente os convida para ocupar a 
Mesa Diretora. Com a palavra o Dr. João Antônio que cumprimenta a 
todos os presentes e a todos os vereadores na pessoa do Sr. Presidente 
desta Casa de Leis e agradece por espaço que lhes foi concedido. 
Ressalta que no dia 15 de março é comemorado o Dia Internacional do 
Consumidor e que irão falar um pouco sobre o direito do consumidor e 
que diante de todas as festividades que serão realizadas e preciso 
destacar que o trabalho do Procon não para e que a abordagem esse ano 
está sendo voltada para as crianças na faixa etária dos 06 aos 08 anos.   
Com a palavra o Sr. Neidivaldo cumprimenta a todos os presentes e 
destaca que o Procon da cidade de Araguaína vem desenvolvendo muitas 
ações e destaca que no ano de 2018 foram registradas 9400 reclamações 
e destas reclamações 8000 mil foram resolvidas no atendimento 
preliminar sem terem que abrir processo, ou seja, isso mostra que as 
equipes do Procon estão sempre trabalhando priorizando os 
consumidores e ressalta que no dia 15/03/2019 será o dia “D” e que irão 
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realizar Blitz Educativas na nossa cidade. Com a palavra a Dra. Renata 
que faz uma explanação através do Data Show explicando várias 
questões e situações que abrangem sobre os Direitos dos Consumidores. 
O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que no seu ponto de vista o 
Procon precisa se fortalecer mais, ou seja, é preciso que todos valorizem 
o trabalho que é exercido no Procon e diante disso deixa os seus 
cumprimentos a todos os membros do Procon presentes nesta sessão. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes destaca que sabe bem a 
realidade do Procon, pois já trabalhou e já esteve a frente do Procon e 
por isso sabe também da importância do trabalho que o Procon exerce. 
Diz que é muito importante que todos saibam dar valor ao trabalho do 
Procon e deixa os seus parabéns a toda equipe do Procon. O Sr. 
Presidente em exercício vereador Gilmar Oliveira deixa os seus 
cumprimentos a toda equipe do Procon e ressalta que esta Casa de Leis 
sempre está aberta para recebe-los. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. O Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a 
presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº262/019, Nº263/019, Nº264/019, Nº265/019 e 
Nº455/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº477/019, 
Nº478/019, Nº481/019, Nº482/019 e Nº483/019.  Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  O vereador Alcivan Rodrigues 
pede alteração de pauta para a votação dos seus requerimentos e das 
moções de sua autoria que estão fora de pauta. E posteriormente a 
votação pede autorização para poder se retirar da sessão pois precisará 
ir a uma consulta médica já agendada anteriormente. Em votação as 
solicitações que foram feitas pelo vereador Alcivan rodrigues. Sendo 
aprovadas por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº413/019, Nº438/019 e Nº439/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Pesar 
do vereador Alcivan José Rodrigues: Nº021/019 – Pelo falecimento do Sr. 
Rubivaldo Aquino Lima. Nº022/019 – Pelo falecimento do Sr.  Cleomar 
Dias Novais. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
Sr. Presidente informa ao vereador Alcivan Rodrigues que o mesmo já 
está autorizado para se retirar da sessão.  Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº401/019, Nº420/019 e 
Nº421/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº276/019, Nº414/019, Nº415/019, Nº416/019 e Nº417/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Marcus 
Marcelo registra as presenças da Sra. Andressa do setor Costa 
Esmeralda, do ex-Vereador Raimundo Veloso, do Sr. Pingo, do Sr. 
Chiquinho e do Sr. Big Boi. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº435/019, Nº436/019, Nº437/019 e Nº451/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº448/019 do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº524/019 e Nº525/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº520/019 do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto). Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº443/019 e Nº444/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº495/019, 
Nº496/019 e Nº497/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Junior): Nº472/019 e Nº473/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº426/019 e Nº427/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº025/019 de 
autoria do vereador Delaite Rocha (Professor Delan) – Pelo falecimento 
da Sra. Ana Braga Monteiro. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Pesar da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso): Nº026/019 – A família do Sr. Guilherme Alves de Oliveira. 
Nº027/019 – A família da Sra. Maria José da Silva. Nº028/019 – A família 
da Sra. Irany Martins da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº030/019 de autoria do vereador Divino 
Bethânia Junior – pelo falecimento do Sr. João Eraclito de Vasconcelos. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna:  Com a 
palavra o vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) diz que está usando 
a tribuna hoje para pedir ao Presidente desta Casa de Leis, e 
fundamentado no Artigo 69 da Lei orgânica – Inciso IV, faz a leitura do 
referido artigo, solicita o cumprimento desse artigo referindo-se a Lei 
Complementar Nº046 de 16 de janeiro de 2017 – Dispõe sobre a Criação 
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da Agência Municipal de Segurança, Transportes e Trânsito de Araguaína 
– ASTT e dá outras providências, o vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) destaca que trata da criação da ASTT e que hoje 12/03/2019 já 
são vinte e cinco meses e doze dias da publicação dessa Lei e que entre 
o prazo e a publicação, e a realização do concurso, deveria ser contratado 
militares da reserva para exercer a função para a qual essa Lei foi criada. 
Diz ainda que a partir do dia 25/01/2019 o Parágrafo 2º do Artigo 69 
perdeu a sua eficácia e que o Parágrafo 3º desse mesmo artigo entra na 
exigência da execução fiel do que determina essa Lei. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) ressalta que é preciso que essa Casa de Leis 
“sente” com o Executivo Municipal para que este faça-se cumprir o 
Parágrafo 3º do Artigo 69 dessa Lei, e que usa essa Tribuna para fazer 
essa solicitação ao Sr. Presidente.  O Sr. Presidente informa ao vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) que a Mesa Diretora irá tomar as devidas 
providências e deixa registrado que essa demanda será repassada a 
Assessoria Jurídica da Casa, para oficializar o Executivo Municipal sobre 
essa solicitação. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior 
ressalta que vem usar essa Tribuna para manifestar a sua decepção, a 
sua tristeza ao receber as notícias que lamentavelmente estão se 
tornando destaque no Estado do Tocantins, pois se não bastasse os 
hospitais sem os devidos recursos para promoverem uma saúde de 
qualidade, as estradas que se encontram em situações de extrema 
vulnerabilidade para os condutores, escolas públicas que estão sendo 
fechadas e como se não bastasse a insegurança dos servidores públicos 
do nosso Estado,  tiveram a triste notícia a respeito do tratamento do 
Governo do Estado para com a Policia Civil do Tocantins. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que está sendo feito uma serie de 
emaranhados para dificultar o trabalho policial, e destaca que sabe que 
quem tem medo de polícia é bandido, quem se opõe ao serviço policial é 
criminoso, e destaca que para o atual Governo até um dia desses a Policia 
era parceria do Governo, e hoje percebe um comportamento contrário ao 
que era pregado durante a campanha eleitoral. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que o Governo do Estado fez um Decreto dizendo que 
a autoridade policial que é efetiva, que tem fé pública, teve suas 
normativas mudadas, e diz que não se combate crime limitando os 
policiais e  que o Tocantins está caminhando ao contrário do que o País 
está querendo com a eleição do novo Presidente, ou seja, combater a 
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corrupção e o crime, ressalta que, parece que tem gente com medo da 
Polícia agir, e diz que não ficará calado e que todo ato ilícito, errado que 
for cometido, quer seja do Governo Estadual, Municipal ou Federal irá se 
pronunciar e devido a isso usa essa Tribuna para manifestar o seu 
profundo repúdio a esse comportamento do Governo do Estado do 
Tocantins. 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.  
  


