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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco 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, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, José Ferreira Barros Filho, 
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 doze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Leonardo 
Lima para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Provérbios 
– Capitulo - 03.  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, Enoque Neto Rocha 
de Souza e Israel Gomes da Silva chegam à sessão e registram suas 
presenças. O vereador Delaite Rocha pede ao Sr. Presidente que se 
possível gostaria de conversar em particular com o Sr. Presidente e o 
vereador Israel Gomes. O Sr. Presidente passa a Presidência da Mesa 
Diretora para a Vice-Presidente vereadora Maria José (Zezé Cardoso). 
Correspondências: Oficio Nº115/019 Gabinete do vereador Geraldo 
Francisco da Silva – Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos 
dias 25 e 26 de março de 2019. Oficio Nº033/2019 – OAB Subseção 
Araguaína – Assunto: Comunicado de mudança para o novo Fórum e 
solicitação de criação de estacionamento no canteiro central da Avenida 
Filadélfia em frente ao novo Fórum. Oficio Nº13/FS/2019 – Formação 
Social – Assunto: Solicitação de apoio financeiro. Ordem Do Dia:  Projeto 
de Decreto Legislativo Nº003/019 – Concede Título de Cidadã 
Araguainense à Sra. Salvina Mocó, e dá outras providências. Autor: Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona). O referido projeto será 
encaminhado às comissões competentes. Projeto de Resolução 
Nº014/018 – Dispõe sobre a modificação do artigo 111, da Resolução n° 
250, de 10 de novembro de 2003, que instituiu o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). Em 2ª discussão. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que esse Projeto está somente 
regulamentando apenas o que já é feito na prática por essa Casa de Leis, 
ou seja, para que fique o Regimento Interno fique em consonância com o 
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que já acontece de fato. E destaca que gostaria de pedir aos nobres 
colegas vereadores que analisem as outras propostas de emendas e os 
Projetos de Resolução que retirou das pautas anteriores para que possam 
apresentar as emendas aos mesmo caso seja necessário.  Em 2ª votação 
o Projeto de Resolução Nº014/019. Aprovado por Unanimidade. Com uma 
abstenção do vereador Carlos da Silva Leite.  O vereador Divino Bethânia 
Júnior pede a retirada de pauta da sua matéria a Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica Nº001/019 – Dispõe sobre a modificação da alínea “a”, § 7° 
do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. A Sra. Presidenta em exercício retira da pauta a referida 
matéria a pedido do autor da mesma. O vereador Divino Bethânia Júnior 
solicita que as suas matérias referentes a alterações do Regimento 
Interno e a Lei Orgânica que retirou das pautas passadas e desta pauta 
que retornem na sessão da próxima segunda feira. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº673/019 e 
Nº674/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº660/019 e 
Nº671/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº549/019 e Nº608/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº577/019, Nº578/019, Nº579/019, Nº580/019 
e Nº581/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº629/019 e Nº646/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº630/019 e Nº631/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente vereador 
Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da Mesa Diretora. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº636/019, 
Nº562/019 e Nº563/019. Em discussão. O autor das proposituras ressalta 
a importância das mesmas e destaca o requerimento de Nº636/019que 
solicita a contratação de uma empresa de segurança privada para a 
proteção das escolas e CEI municipais, visto que estão acompanhando 
nas mídias o quanto é preciso fazer essa segurança antes que aconteça 
alguma coisa mais séria ou ruim, e ressalta que tudo seja feito dentro da 
legalidade. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o autor pela 
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iniciativa da matéria, pois os requerimentos são pedidos que a população 
faz aos vereadores e neste caso a população clama por segurança. O 
vereador Alcivan Rodrigues (soldado Alcivan) cumprimenta e parabeniza 
o vereador Gideon pela apresentação dessa propositura e que é 
importante que todos saibam que não é um projeto e sim um requerimento 
que solicita um estudo para a contratação de uma empresa especializada 
em segurança e gostaria de destacar que é preciso que o Poder Público 
olhe para a necessidade da criação da Guarda Municipal, ou seja, da 
realização do concurso público. O vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) diz que com relação ao tema e de grande relevância a segurança 
de todos não somente nos órgãos públicos, pois é um dever do Estado 
fazer essa segurança, pois o que tem sido visto é um Estado omisso 
quanto a essa questão. Destaca que os vereadores já estiveram em 
Palmas para solicitar do então Governador da época o Sr. Marcelo 
Miranda para a realização do concurso público da Polícia e que na 
ocasião o vereador Terciliano Gomes fez uma cobrança para que fosse 
dobrado o número de vagas para os policias, ou seja, o de quantitativo só 
que esse concurso não foi realizado. Ressalta ainda que já foi visto 
através das mídias a própria Justiça querendo anular o concurso de 
policiais que estão trabalhando há mais de cinco ou seis anos, enquanto 
que o Estado tem uma baixa no efetivo em relação a quantidade de 
habitantes de quase três mil e quinhentos soldados. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) diz que há necessidade do Estado contratar por 
meio de concurso e que esse concurso seja feito de forma séria para que 
não se tenha demandas na justiça. Destaca que o nosso município já é 
contemplado com a lei Complementar Nº046 e que já foi cobrada por esse 
Parlamento por diversos vereadores a sua execução, diz que votará 
favorável a propositura hora apresentada, mas ressalta que é preciso que 
o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas aplique, ou seja, se faça cumprir a lei 
Complementar Nº046 e crie a Guarda Municipal Armada. O vereador 
Terciliano Gomes diz que a responsabilidade primária com relação a 
segurança é do Estado e não do Município, diz que é visto que há uma 
deficiência enorme do número de policiais militares no nosso Estado. 
Ressalta que há vinte um ano, tinha-se 880 policiais e vinte viaturas para 
a regional de Araguaína, hoje se tem cerca de 300 policiais e pouco mais 
de cinco viaturas, destaca que é uma matemática que não consegue 
compreender, pois a população aumenta e o número de efetivo de 
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policiais diminui, ou seja, é preciso que se parabenize a polícia militar, 
pois mesmo diante do reduzido número de efetivo e diante de todas as 
dificuldades que enfrentam procuram fazer o melhor e dar pelo menos o 
mínimo de segurança para a nossa população, sendo que um policial que 
está para aposentar o seu salário daria para pagar o salário de quatro 
soldados que estariam entrando e não se sabe o porquê não há esse 
incentivo para que esses policiais aposentem. O vereador Terciliano 
Gomes diz que já apresentou uma propositura para que possa ser feito o 
curso de formação de policiais da Guarda Municipal Armada que seria a 
melhor solução para o problema da falta de policiais e espera que o 
Governo do Estado possa também atentar para essa situação.  Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº641/019 e Nº655/019. Em 
discussão. O autor destaca a propositura de Nº641/019 que solicita a 
poda de arvore, visto que foi um pedido do proprietário do Hotel São João 
devido a situação que essa arvore se encontra, podendo causar um 
acidente. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº346/019 e Nº347/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que gostaria de pedir a suspensão da sessão 
para uma reunião com todos os vereadores. O Sr. Presidente diz que 
após a votação dos requerimentos atenderá a solicitação do vereador 
Divino Bethânia Junior. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº528/019 e Nº650/019. Em discussão. O vereador Leonardo Lima 
destaca a propositura de Nº528/019 para que as calçadas da Avenida 
Marginal Neblina possam ser refeitas no modelo padrão das calçadas do 
nosso município e que na sessão passada pediu grades de proteção para 
essa mesma localidade, uma vez que ele mesmo caiu na referida 
localidade e espera que o Executivo Municipal possa atender a sua 
propositura. O vereador Terciliano Gomes diz que o modelo padrão deve 
ser feito para garantir a acessibilidade a todos de igual forma 
independente da necessidade de cada pessoa e que é visto por todos que 
as obras que estão sendo feitos são de péssima qualidade e diz que por 
isso solicitou a presença dos representantes da BRK,  do Fiscal de 
Postura do Município e do próprio Secretário Municipal de Infraestrutura 
para que possam conversar a respeito das obras que estão sendo feitas, 
uma vez que estas obras não estão respeitando o direito de acessibilidade 
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de todos. O vereador Divino Bethânia Junior diz que a Avenida Marginal 
Neblina desenvolveu e cresceu muito, mas ressalta que ela precisa sim 
ser adequada, uma vez que já solicitou por diversas vezes as grades de 
proteção, mas com relação as calçadas não havia atentado para essa 
questão e parabeniza o vereador Leonardo Lima pela inciativa da 
propositura.  Em votação os requerimentos do vereador Leonardo Lima. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
solicita permissão para poder se retirar da sessão por motivo de saúde da 
sua mãe. O Sr. Presidente coloca em votação a solicita feita pelo vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan). Sendo aprovada por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº622/019. 
Em discussão. O autor destaca que a apresentação dessa propositura foi 
feita através de um estudo que a equipe do seu gabinete realizou e desde 
já agradece os mesmos pelo excelente trabalho que realizaram, pois com 
a implantação dessas lixeiras subterrâneas a coleta de lixo será feita de 
forma mais adequada. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que 
apresentou uma matéria de igual teor que são os bueiros ecológicos. O 
vereador Marcus Marcelo diz que não são iguais, são solicitações 
diferentes, mas que ambos são de fundamental importância que poderão 
ser aderidos na nossa cidade. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
parabeniza o autor e manifesta seu voto favorável.  Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso) Nº680/019. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº616/019, Nº623/019 Nº687/019, Nº688/019 e Nº689/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº468/019 e Nº469/019.Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 
suspende a sessão a pedido do vereador Divino Bethânia Junior. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Demonstrativo do movimento 
financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro/2018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº071/019. 
Indicações do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº067/019 e 
Nº068/19. As Indicações serão encaminhadas à quem de direito. O Sr. 
Presidente deixa registrado a sua satisfação de ter acompanhado o 
Evento 3º ARAMORRO de ciclismo que foi realizado ontem e registra 



 
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 

também a presença do Sr. Paulino, empresário no ramo de confecções 
que é um dos incentivadores do ciclismo da nossa cidade. Destaca que 
irá apresentar uma propositura para que seja aberto um espaço para que 
os representantes do ciclismo da nossa cidade possam apresentar os 
eventos que serão realizados pela categoria no nosso município. Tribuna: 
O vereador Israel Gomes diz que gostaria de comentar sobre o trabalho 
que o vereador Geraldo Silva vem realizando principalmente relacionado 
a zona rural da nossa cidade e que o vereador Geraldo Silva encontra-se 
na capital Brasília buscando recursos para o nosso município e deixa 
registrado os parabéns e a sua admiração pelo vereador Geraldo Silva.  
O Sr. Presidente diz que gostaria de associar – se ao vereador Israel 
Gomes quanto as suas palavras referente ao vereador Geraldo Silva. O 
Sr. Presidente informa que o Secretário Frederico já chegou e encontra-
se na sala da Presidência para uma reunião com os vereadores para 
tratarem sobre a construção do prédio novo da sede da Câmara Municipal 
de Araguaína. 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.  
  


