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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezoito 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, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Apocalipse – Capitulo – 03, Versículo – 20.  O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Os vereadores Carlos da Silva Leite, Divino Junior do 
Nascimento, Gilmar Oliveira Costa e Leonardo Lima Silva chegam à 
sessão e registram suas presenças. Correspondências: Oficio Nº23/2019 
– Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Assunto: 
Solicitação de adesão à campanha “Acenda uma Luz para o Autismo” 
colocando filtros de cor azul nas lâmpadas brancas das fachadas durante 
a primeira semana do mês de abril/19. Oficio Sociedade Desportiva 
Sparta – Assunto: Apresentação da Sociedade Desportiva Sparta para o 
Campeonato Tocantinense Profissional da 1ª Divisão – Edição 2019 no 
dia 19/03/2019, às 15h30min, no Centro de Treinamento Sparta no Tiro 
de Guerra. Oficio Nº30/2019/DIRGERAL/FAHESA/ITPAC PALMAS – 
Assunto: Convite para o V Fórum Sthem Brasil a ser realizado em Palmas 
nos dias 21 e 22 de março de 2019.  Oficio 40/2019 – Vereador Geraldo 
Francisco da Silva – Assunto: Solicitação de uso do Plenário da Câmara 
Municipal de Araguaína para o dia 25/04/2019, das 14h00min às 
18h00min, para a realização de uma Audiência Pública para tratar da 
situação dos idosos da nossa cidade organizada pelo Conselho Municipal 
do Idoso (CMDI). Em votação a solicitação de uso do Plenário feita 
através do Oficio 40/2019. Sendo aprovado por Unanimidade. Oficio 
Nº5935405/2019 – REATE02 – TO – Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – Correios. Assunto: Cessão do Auditório/Plenário para a 
realização de uma reunião com os Gerentes de 16 Agências dos Correios 
da região de Araguaína no dia 22/03/2019 das 14h00min às 16h30min 
onde serão tratados assuntos da Empresa Brasileira de Correios e 
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Telégrafos. Referência: Processo nº53197.000529/2019 – 58. Em 
votação a solicitação de uso do Plenário feita através do Oficio 
nº5935405. Sendo aprovado por Unanimidade.  Ordem Do Dia:  Projeto 
de Resolução Nº022/019 de autoria da Mês Diretora – Dispõe sobre a 
Concessão de Reajuste ao Salário Base dos Servidores Efetivos da 
Câmara Municipal de Araguaína e dá outras providências. É feito a leitura 
em Plenário do referido projeto. O vereador Alcivan Rodrigues registra a 
presença do Dr. Marcus Emilio – Advogado da UVET. O Sr. Presidente o 
convida para ocupar a Tribuna de Honra. Projeto para as Comissões: 
Projeto de Lei Nº007/019 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente 
ao mês de fevereiro de 2019. O projeto e o demonstrativo serão 
encaminhados as comissões competentes. Projeto de Resolução 
Nº014/018 – Dispõe sobre a modificação do Artigo 111, da Resolução 
nº250 de 10 de novembro de 2003 que institui o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Araguaína e dá outras providências. Autor: Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior). É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Em 1ª discussão. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior ressalta que esse artigo que está modificando é para que 
fique garantido com relação a convocação que é feita pelo Sr. Prefeito. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que seria mais viável 
suprimir os nomes sábado, domingo e feriados, pois já se coloca qualquer 
dia da semana e a qualquer hora, ou seja, fica algo redundante. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que no seu ponto de vista concorda 
com o vereador Delaite Rocha (Professor Delan), mas está fazendo isso 
para que não haja qualquer problema futuramente. O vereador Gideon 
Soares diz que entende bem os posicionamentos dos vereadores Divino 
Bethânia Junior e Delaite Rocha (Professor Delan) para que fique bem 
resguardado caso surja algum questionamento. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que não havendo prejuízo, sugere para que possam 
votar a matéria retirando o foi sugerido pelo vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) e que sua assessora irá refazer o Projeto de Resolução 
Nº014/019 com a redação corrigida. O Sr. Presidente diz que como o 
autor da matéria acatou a sugestão que foi feita para alteração redacional 
da matéria de sua autoria, coloca o Projeto de Resolução Nº014/019 em 
1ª votação com a devida alteração que foi sugerida pelo vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan). Aprovado por maioria. Com um voto contrário 
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do vereador Carlos da Silva Leite. Projeto de Resolução Nº015/018 – 
Dispõe sobre a modificação do Artigo 106, da resolução nº250 de 10 de 
novembro de 2003, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Araguaína, e dá outras providências.  Autor: Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Junior). É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) diz que a palavra “Logradouro” se entende que é um espaço 
público aberto e que isso precisa ser revisto devido a questão do tempo 
para a realização das sessões. Fala também com relação ao Inciso IV que 
ao invés do termo “os assuntos discutidos” que seja colocado o termo “ a 
pauta que será discutida”. O vereador Divino Bethânia Junior diz que irá 
retirar da pauta todos os Projetos de Resolução de sua autoria e ficará à 
disposição por mais dez dias para que os vereadores que assim 
entenderem apresentem as emendas necessárias. O vereador Wagner 
Enoque cumprimenta o autor pela iniciativa da retirada das matérias. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) questiona se a retirada foi em 
razão dos seus questionamentos, pois fez os apontamentos em razão de 
dúvidas e que sempre irá questionar quando as dúvidas e o não 
entendimento surgir com relação as matérias e que cabe ao autor e as 
comissões fazerem os devidos esclarecimentos. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que como gerou muitas dúvidas está retirando os 
Projetos de Resolução de sua autoria para que essas dúvidas possam ser 
esclarecidas e que não é nada referente ao vereador Delaite (professor 
Delan). O Sr. Presidente informa que conforme solicitação do próprio 
autor das matérias os Projetos de Resolução: Nº015/019 – Dispõe sobre 
a modificação do Artigo 106, da resolução nº250 de 10 de novembro de 
2003, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Araguaína, e dá outras providências,  Nº016/018 – Dispõe sobre adição 
do Artigo 153–A a resolução nº250 de 10 de novembro de 2003, que 
institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e dá 
outras providências, Nº017/018 – Dispõe sobre inclusão do Parágrafo 
Único ao Artigo 120 da resolução nº250 de 10 de novembro de 2003, que 
institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e dá 
outras providências e  Nº018/018 – Dispõe sobre inclusão do Parágrafo 
Único ao Artigo 108 da Resolução nº250 de 10 de novembro de 2003, que 
institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e dá 
outras providências, estão sendo retirados de pauta e ficarão à disposição 
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dos vereadores por mais dez dias.  Requerimentos do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº371/019, Nº440/019 e Nº441/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Alcivan Rodrigues solicita permissão para poder se retirar da sessão por 
ter um compromisso agendado anteriormente. Em votação a solicitação 
feita pelo vereador Alcivan Rodrigues. Sendo aprovado por Unanimidade.  
O vereador Israel Gomes registra a presença do Sr. “Sanduba”. O 
vereador Geraldo Silva registra as presenças do Sr. Paulo Junior e do Sr. 
Chaguinha. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): 
Nº428/019, Nº504/019 e Nº624/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos da Silva 
Leite Nº568/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº470/019, Nº471/019 e Nº474/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº498/019 e Nº542/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição 
Nº445/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº521/019 e Nº598/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº242/019, Nº243/019, Nº285/019, Nº326/019 e 
Nº334/019. Em discussão. O autor das proposituras destaca que as suas 
solicitações se fazem necessárias e destaca que são solicitações que 
foram feitas pelas comunidades dos referidos setores, assim como do 
Projeto Alegre e espera que possam ser atendidos, pois irá cobrar do 
Executivo Municipal. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº491/019, 
Nº492/019, Nº493/019 e Nº494/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira 
Costa Nº526/019. Em discussão. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
diz que nesta oportunidade gostaria de parabenizar o Departamento de 
Trânsito, pois no setor Jardim dos Ipês, a sinalização foi feita por 
completo. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº449/019. Em 
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discussão. O vereador Israel Gomes ressalta que mais uma vez está 
apresentando requerimento solicitando melhorias para o setor Morada do 
Sol II pois o mesmo está precisando com urgência de melhorias. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº343/019 e Nº434/019. Em 
discussão. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) destaca a propositura 
nº434/019 que trata da contratação de uma empresa de segurança 
privada para as UBS da nossa cidade, pois várias UBS já foram 
assaltadas. O vereador Terciliano Gomes diz que a Lei que foi aprovada 
sobre a criação da Agencia Municipal de Segurança contempla essa 
questão, para a realização do concurso da Guarda Municipal e que 
enquanto não providenciam essa questão é preciso pensar nessa 
possibilidade da solicitação que foi feita pelo vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) e o parabeniza pela apresentação da referida propositura. O 
vereador Geraldo Silva diz que é preciso que o Executivo Municipal faça 
cumprir a Lei da ASTT, pois não justifica ter um gasto contratando uma 
empresa de segurança sendo que se tem uma Lei que contempla essa 
questão. Em votação os requerimentos do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº450/019, Nº452/019, Nº453/019 e Nº454/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº418/019 e Nº419/019. Em 
discussão. O vereador Marcus Marcelo pede permissão para usar a 
Tribuna. A Sra. Presidenta em exercício vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) autoriza o uso. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
destaca a propositura de Nº418/019 onde solicita a realização de uma 
sessão especial para comemorarem os 20 anos da Instituição ITPAC, que 
hoje é UNITPAC e que proporcionou um grande crescimento da nossa 
cidade, pois são 19 cursos e mais de 500 colaboradores que trabalham 
diretamente na instituição sem contar os indiretos e  que é nítido o quanto 
o nosso município desenvolveu com a vinda do UNITPAC e que nada 
mais justo em fazer essa homenagem como forma de agradecimento a 
essa Instituição. O vereador Geraldo Silva manifesta seu apoio e 
parabeniza o autor pela propositura. O vereador Aldair da Costa (Gipão) 
diz que ele foi o autor da propositura que realizou a sessão 
homenageando o ITPAC pelos dez anos na nossa cidade e hoje está 
podendo votar numa propositura para a realização de uma sessão para 
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homenagear o UNITPAC que comemora vinte anos e como já foi dito o 
ITPAC só trouxe desenvolvimento para o nosso município e que se sente 
honrado em poder votar favorável neste requerimento. O vereador Gilmar 
Oliveira assume a Presidência da Mesa Diretora. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) parabeniza o vereador Marcus Marcelo pela 
apresentação dessa propositura. O vereador Marcus Marcelo agradece 
os apoios recebidos. O vereador Aldair da Costa (Gipão) Presidente, 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Em votação os requerimentos 
do vereador Marcus Marcelo. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº422/019, Nº423/019, Nº507/019, Nº508/019 e Nº509/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) pede autorização para poder se retirar 
da sessão após a conclusão da votação da pauta dos requerimentos. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 479/019, 
Nº480/019, Nº484/019, Nº485/019 e Nº486/019. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta a importância dos seus 
requerimentos e pede a retirada de pauta da moção de Aplauso 
Nº020/019 de sua autoria. Em votação os requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente informa 
que a Moção de Aplauso Nº020/019 foi retirada de pauta a pedido do autor 
da mesma. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº257/019, Nº456/019, Nº457/019, Nº458/019 e Nº459/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 
informa que no relatório da sessão irá constar as presenças dos 
vereadores mesmo que não tenham votado em algumas matérias. O Sr. 
Presidente coloca em votação a solicitação que foi feita pelo vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan). Sendo aprovado por Unanimidade. E 
informa ao vereador Delaite Rocha (Professor Delan) que o mesmo já 
está autorizado para se retirar da sessão. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) pede autorização para poder se retirar da sessão devido a 
um compromisso agendado anteriormente. Em votação a solicitação feita 
pelo vereador José Ferreira (Ferreirinha). Sendo aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº023/019 – Ao Centro Universitário Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos – UNITPAC, pelos 20 anos de serviços prestados com 
excelência e qualidade. Nº024/019 – Ao Hospital Dom Orione, pelos 20 
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anos realizando cirurgias cardiovasculares com excelência e qualidade. 
Nº029/019 – Ao Sr. Jorcirley de Oliveira, pelos excelentes serviços 
prestados a nossa cidade enquanto esteve à frente da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaína. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar do 
vereador Aldair da Costa (Gipão) Nº031/019 – Á Família do Sr. Moisés 
Silva Santos. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº032/019 de autoria do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Junior) – Á Sra. Eliane Pereira de Oliveira 
Nunes, Ex-Diretora da Escola Estadual Campos Brasil, pelo importante 
trabalho realizado frente a direção da referida escola no bairro de Fátima. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
do vereador Gideon da Silva Soares Nº033/019 – Pelo falecimento da Sra. 
Maria de Lurdes Carvalho Leite. Em discussão. O vereador Gideon 
Soares diz que é com muito pesar que apresenta essa moção a família 
da Sra. Maria de Lurdes, que é mãe do seu assessor o Sr. Cleomã.  Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar do vereador 
Wagner Enoque de Souza Nº034/019 – Pelo falecimento do Sr. Antônio 
Pereira da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº036/019 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) – Pelo falecimento do Sr. Jaime José da Silva. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº039/019 
do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão). Indicações do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº040/019, 
Nº041/019 e Nº042/019. Indicação Nº039/019 de autoria do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Indicações do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº018/019, Nº019/019, 
Nº020/019, Nº021/019 e Nº022/019. Todas as Indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. O Sr. Presidente informa aos 
vereadores que precisa conversar com todos após o término da sessão. 
Tribuna: O vereador Edimar Leandro cumprimenta o Vice-Prefeito 
Fraudneis que apoiou a realização do evento que ocorreu neste último 
final de semana no Distrito de Novo Horizonte a “1ª Copa de Integração 
de futebol amador” e que também teve o apoio do Deputado Elenil da 
Penha e que foi um grande evento. O vereador Geraldo Silva registra que 
hoje se comemora o Dia da Autonomia do Tocantins e ressalta que 
também não poderia deixar de cumprimentar o Vice-Prefeito Fraudneis e 
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o Deputado Elenil da Penha pela realização da 1ª Copa de Integração no 
Distrito Novo Horizonte.  O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
diz que hoje é uma data muito importante para o nosso Estado e expressa 
a sua alegria de poder usar a palavra neste Parlamento para fazer esse 
registro.  A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta o Sr. 
Fernando pela realização do brilhante evento. O Sr. Presidente registra 
as presenças do Sr. John, da Sra. Talita, da Sra. Michele e da Sra. 
Geovania e fala ao Sr. Fernando que não pode estar presente no evento, 
mas o seu filho Mateus foi lhe representando. 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.  
  


