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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e sete 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, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, 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 Geraldo 
Silva para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Eclesiastes 
– Capítulo – 14, Versículo – 22.  O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os 
vereadores, Carlos da Silva Leite e Marcus Marcelo de Barros Araújo 
chegam à sessão e registram suas presenças. Correspondências: Oficio 
Interno Nº15/2019 – Gabinete do vereador Divino Junior do Nascimento 
(Divino Bethânia Júnior) – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 27 de março de 2019. Oficio Nº01/2019 – Gabinete do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 27 de março de 2019. Oficio Nº295/2019 – Sr. Wilamas 
Ferreira dos Santos – Secretário Executivo – Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Assunto: Solicitação de uso do 
Plenário da Câmara Municipal para o dia 28 de março de 2019 das 
15horas30min até 19horas 30min. Em votação a solicitação de uso do 
Plenário feita através do Oficio Nº295/2019. Aprovado por Unanimidade.   
Ordem Do Dia: Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº677/019, Nº678/019 e Nº679/019. Em discussão. O 
autor destaca a propositura de Nº679/019 que solicita a construção de um 
mini trevo nas vias que são citadas na referida propositura, uma vez que, 
a construção desse mini trevo será mais barato para o município 
comparado com a quantidade de acidentes que ocorre na referida 
localidade. O vereador Gilmar Oliveira parabeniza o vereador Alcivan pela 
apresentação do requerimento, mas diz que gostaria de ressaltar que na 
referida localidade já aconteceu inúmeros acidentes e que lhe deixa 
chateado é a inercia da ASTT que não atende e não dá nenhuma 
respostas as proposituras apresentadas para que possam dar uma 
satisfação para a população que procuram os vereadores. O vereador 
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José Ferreira (Ferreirinha) diz que já esteve no Departamento de Trânsito 
e conversou com o Engenheiro de Trânsito e percebeu que o mesmo não 
está tomando as devidas providências, parece que estão fazendo pouco 
caso desta Casa de Leis, pois  os vereadores não recebem sequer uma 
resposta dos seus requerimentos e ressalta que há uma máquina que foi 
adquirida pelo Departamento de Trânsito, que é para fazer o serviço da 
pintura das faixas de pedestres e que não colocam essa máquina para 
funcionar com a desculpa que estão aguardando a chegada de uma 
“carretinha”, ou seja, não aguenta mais que fiquem apenas dando 
desculpas e os serviços não estão sendo feitos e nada está sendo feito 
efetivamente. O vereador Alcivan (Soldado Alcivan) ressalta que a nossa 
população não pode continuar sendo prejudicada pela fata de ação do 
Departamento responsável que é a ASTT e que esta Casa de Leis precisa 
tomar uma providência mais enérgica com relação ao trânsito da nossa 
cidade. O vereador Terciliano Gomes ressalta o requerimento de 
Nº679/019, pois foi cobrado por um morador da referida localidade, mas 
quando esteve na Secretaria da Câmara foi informado dessa propositura 
do vereador Alcivan e por isso manifesta seu voto favorável nas 
proposituras apresentadas.  Em votação os requerimentos do vereador 
Alcivan (Soldado Alcivan). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº506/019 e Nº534/019. Em 
discussão. O vereador Alcivan (Soldado Alcivan) diz que mais uma vez 
estão vendo solicitações e cobrança à ASTT com relação ao trânsito da 
nossa cidade e que é preciso que algo seja feito pois o trânsito está 
ceifando vidas e que o responsável é o Presidente da ASTT. O vereador 
Gilmar Oliveira destaca que a ASTT não está acompanhando o 
crescimento da nossa cidade, pois há locais em que não há nenhum tipo 
de sinalização enquanto que em outras localidades a sinalização foi feita 
erroneamente, ou seja, esse Departamento está deixando a desejar. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que irá cobrar do Presidente da 
ASTT os serviços que já foram autorizados pelo Sr. Prefeito, e caso o 
responsável pelo referido departamento diga que não há recursos não 
acreditará, pois, o Sr. Prefeito não iria autorizar serviços sem verbas. O 
vereador Alcivan Rodrigues diz que é preciso saber o que está 
acontecendo, pois, o mais caro que é a pavimentação asfáltica está sendo 
feita e a sinalização nada. O vereador Gideon Soares diz que conversou 
agora pelo telefone com o Sr. Fabio – Presidente da ASTT e o mesmo 
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disse que amanhã mesmo receberá os vereadores para poderem 
conversar a respeito das demandas existentes com relação ao trânsito da 
nossa cidade. O vereador Israel Silva destaca que o Sr. Fabio já esteve 
aqui nesta Casa de Leis várias vezes e sempre quando vem diz que várias 
ações serão feitas, mas o que é visto é o contrário, ou seja, para que ir 
numa reunião com todos os vereadores e o Sr. Fábio para nada ser feito, 
ou seja, é preciso que algo seja feito de forma mais enérgica.  O vereador 
Geraldo Silva diz que essa é uma discussão bem ampla, e que já se 
passou um ano e até hoje os serviços de pinturas de faixas de pedestres 
não foram feitas, mas destaca que será muito importante que todos os 
vereadores compareçam nessa reunião com o Sr. Fábio para saberem o 
que realmente tem de concreto para ser feito pela ASTT. O vereador 
Edimar Leandro diz que pode ver a boa vontade do líder do Sr. Prefeito 
vereador Gideon Soares, mas essa boa vontade é em vão, pois no seu 
ponto de vista é perda de tempo, esse Secretario o Sr. Fábio se 
caracteriza, como um funcionário fantasma do município de Araguaína, 
pois não consegue fazer nada, não consegue realizar sequer uma pintura 
de uma faixa de pedestre, ou seja, é uma pessoa que fica apenas rindo 
desta Casa de Leis. O vereador Terciliano Gomes parabeniza o vereador 
Gideon pela iniciativa da reunião e diz que irá sim participar para poder 
fazer as suas reivindicações e faz o registro das presenças da Sra. Luiza 
Ferreira, a Sra. Joana Alves e a Sra.Tais Santos. O vereador Edimar 
Leandro diz que não vê necessidade de irem nessa reunião, pois esse 
cidadão quando vem nesta Casa de Leis fica rindo dos vereadores, ou 
seja, um Secretário que não consegue sequer realizar a pintura de uma 
faixa de pedestre, não resolverá nada nessa reunião. Em votação os 
requerimentos do vereador Aldair da Costa (Sousa). Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Leonardo Lima pede autorização para poder se 
retirar da sessão as dezesseis horas. Requerimentos do vereador Delaite 
Rocha da Silva (Professor Delan): Nº587/019, Nº626/019 e Nº627/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº634/019, 
Nº684/019, Nº685/019 e Nº686/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues registra a 
presença do Sr. Edivaldo Marques Ribeiro sogro do seu assessor 
Leonardo. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº293/019, Nº325/019, Nº335/019, Nº362/019 e 
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Nº363/019. Em discussão. O autor das proposituras ressalta as de Nº293 
e Nº325 que solicita a realização do curso de aquaviário que é profissional 
que é habilitado para operar embarcações, e que faz essa solicitação 
para que na temporada das praias os barqueiros e as pessoas que forem 
utilizar os barcos andem corretamente. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº566/019, Nº567/019 e Nº640/019. E discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº658/019 e Nº659/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  A vereadora Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) registra as presenças do Sr. Tiago Brasil e do Sr. Ricardo 
Pereira. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº645/019 e Nº697/019. Em discussão. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) destaca a importância da propositura de Nº697/019 
que solicita estudos para a contratação e custeio de um Plano de Saúde 
para os servidores públicos municipais. O vereador Delaite Rocha 
Professor Delan) manifesta seu apoio na referida propositura, mas diz que 
gostaria de destacar que o IMPAR quando foi criado na gestão do ex-
Prefeito Paulo Sidney, fazia essa cobertura de um Plano de Saúde, ou 
seja, o IMPAR continua cobrando dos servidores públicos municipais a 
mesma porcentagem e não oferece mais essa cobertura, por isso não vê 
necessidade do município ter mais esse gasto com uma outra empresa 
sendo que o IMPAR continua a recolher a contribuição. Em votação os 
requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº653/019 e Nº655/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação que foi 
feita pelo vereador Leonardo Lima para se ausentar da sessão. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo: Nº706/019, Nº 708/019 e Nº710/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº698/019, Nº717/019, Nº695/019, Nº696/019 
e Nº699/019. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes destaca a 
propositura de Nº698/019 que solicita que sejam convidados para uma 
sessão o representante da Empresa Passaredo, da ASTT e o Promotor 
de Justiça Coordenador do Ministério Público, para discutirem a respeito 
do transporte público da nossa cidade e também quanto ao passe 
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estudantil. Com relação a propositura de Nº717/19 que solicita que sejam 
convidados o representante do Departamento Municipal de Postura, da 
Empresa BRK e o Secretário Municipal de Infraestrutura para que possam 
debater sobre os serviços que estão sendo feitos com relação a 
construção das calçadas na nossa cidade. Ressalta também a propositura 
de Nº695/019 que solicita o cumprimento da Lei Nº13.708/18 referente ao 
piso salarial dos Agentes de Combates a Endemias e Agentes de Saúde 
e cumprimenta todos os Agentes presentes nesta sessão. O vereador 
Geraldo Silva diz que também já apresentou propositura convidando o 
representante da Empresa Passaredo e diz que gostaria de se unir ao 
vereador Terciliano Gomes para a realização dessa sessão e manifesta 
seu apoio em todas as proposituras ressaltando também a de Nº696/019 
que trata do cumprimento da Lei que trata do piso salarial dos Agentes de 
Endemias e Saúde. O vereador Terciliano Gomes registra a presença do 
Presidente da Câmara Municipal da cidade de Wanderlândia o Sr.Teilor. 
O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) parabeniza o vereador 
Terciliano Gomes pela apresentação do requerimento Nº696/019 e 
manifesta seu apoio. O vereador Marcus Marcelo ressalta a propositura 
de Nº717/019 que trata da questão da Empresa Passaredo, que é preciso 
sim que os direitos dos estudantes sejam respeitados e que pode contar 
com seu apoio. Com relação a propositura Nº696/019 que solicita o 
cumprimento da Lei Nº13.708/18 espera que a gestão municipal possa 
cumprir essa Lei assim como essa Casa de Leis já deu o exemplo certo e 
cumpre com o piso salarial de todos os funcionários concursados. O 
vereador Terciliano Gomes diz que tem certeza que todos os vereadores 
tiveram votos dos Agentes de Endemias e Saúde e que ele vereador 
Terciliano não irá se furtar de buscar para que os direitos dos Agentes 
sejam respeitados. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
manifesta seu apoio as proposituras apresentadas e destaca que os 
Agentes de Endemias e Saúde podem contar com seu apoio, e 
cumprimenta e parabeniza em especial o seu assessor o Sr. Ezequiel. O 
vereador Leonardo Lima parabeniza o vereador Terciliano Gomes pela 
apresentação dos requerimentos. O vereador Carlos Silva ressalta que os 
vereadores sabem que os requerimentos não têm força de Lei, mas pelo 
menos o Sr. Gestor e os Secretários Municipais deveriam ter o respeito 
com essa Casa de Leis e responderem os requerimentos para que os 
vereadores possam dar as respostas a nossa população. Destaca que o 
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Parlamento tem força e precisa sair apenas do papel, ou seja, tomar 
medidas mais enérgicas para que não fiquem apenas nas palavras. Diz 
que com relação a essa questão dos Agentes, questiona quantas vezes 
já solicitaram o plano de cargo e carreira e nada foi feito, ou seja, o 
cumprimento dessa Lei é um direito e se não está sendo cumprido, sabe-
se que caso continue assim, será uma situação que se estenderá para a 
justiça. O vereador Delaite Rocha (professor Delan) diz que se é Lei tem 
que ser cumprida e os servidores devem se unir para buscarem se preciso 
for o cumprimento dessa Lei na justiça. Em votação os requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Wagner Enoque de Souza Nº592/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais uma hora. Em 
votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Aplauso do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº038/019 – Ao 
Instituto de Assistência Social de Araguaína – IASARA, pelo trabalho 
social realizado através do Projeto Louvor em Ação. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº037/019 – Á Empresária Cacilda 
Martins dos Santos, pelo projeto social “Eu Semeio e Tu Semeias? ”. Em 
discussão. O vereador Marcus Marcelo ressalta que essa moção tem 
como intuito parabenizar a empresária Cacilda pelo projeto “Eu Semeio e 
Tu Semeias? ” projeto esse que já tem seis anos sendo executado e que 
é muito importante reconhecer e parabenizar ações como essa que são 
realizadas no nosso município. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Indicação do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº 070/19. 
Indicações do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº033/019, Nº034/019, Nº036/019 e Nº037/019. Indicação da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº 054/19. As indicações 
serão encaminhadas à quem de direito. Tribuna: O vereador Marcus 
Marcelo diz que há algumas semanas usou a Tribuna para falar a respeito 
da medida provisória do Governo do Estado sobre o congelamento por 
trinta meses do salário dos servidores públicos e que no seu ponto de 
vista é contrário a essa medida. Diz que já foi informado que será 
realizada uma Audiência Pública com os representantes dos Servidores 
Públicos e dos Deputados Nilton Franco e Elenil da Penha que são os 
Deputados responsáveis pelas Comissões que tratam a respeito dessa 
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questão e Secretários que representam o Governo do Estado, pois parece 
que já houve uma flexibilidade do Governador de reduzir de trinta para 
vinte quatro meses, mas os representantes dos Sindicatos querem 
apresentar a proposta de dezoito meses e destaca que já é um avanço e 
que irão aguardar o resultado dessa Audiência Pública. O Sr. Presidente 
registra as presenças da Sra. Isabela Caetano e dos seus filhos Gilson e 
Guilherme e diz que sempre gosta de ressaltar que o pai da Sra. Isabela 
foi a primeira pessoa que assinou sua carteira de trabalho.  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.  
  


