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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos nove dias do mês Abril 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, 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, Carlos da Silva Leite, Divino Junior do Nascimento, Enoque 
Neto Rocha de Souza e Leonardo Lima Silva chegam a sessão e 
registram suas presenças. Correspondências: Mensagem de 
Encaminhamento 001, de 08 de abril de 2019 – Sr. Prefeito Municipal 
Ronaldo Dimas Nogueira Pereira – Assunto: Solicitar que o Poder 
Legislativo emposse o Senhor Vice-prefeito Fraudneis Fiomare Rosa no 
cargo de Prefeito Municipal para o exercício da função entre os dias 10 a 
25 de abril de 2019. O Sr. Presidente informa que a posse será realizada 
amanhã no Gabinete da Presidência e que todos os vereadores desde já 
estão convidados a comparecer. O vereador Terciliano Gomes justifica 
que não poderá comparecer em virtude de ter que ir a Palmas participar 
de uma reunião da UVET. O Sr. Presidente suspende a sessão para uma 
reunião na sala da Presidência com todos os vereadores. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia:  Projeto de Lei 
Complementar Nº001/019 – Altera a Lei n°2.445, de 14 de dezembro de 
2005, para estabelecer obrigatoriedade de ampliação do Cemitério 
Público, e dá outras providências. Autor: Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan). Em 3ª discussão. Em 3ª votação o Projeto de Lei 
Complementar Nª001/019. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº048/018 – Declara de Utilidade Pública o Instituto Encanto do Luar. 
Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). Em 3ª discussão. Em 
3ª votação o Projeto de Lei Nº048/018. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº063/018 – Proíbe a utilização de canudos de plásticos, 
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exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, 
ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Município de Araguaína. 
Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação o Projeto de Lei Nº061/018.  Aprovado por Maioria o Projeto de 
Lei Nº061/018. Com um voto contrário do vereador Leonardo Lima. 
Projeto de Lei Nº055/018 – Dispõe sobre a obrigatoriedade aos 
estabelecimentos que não aceitarem cheques, cartões de débitos ou 
crédito a fixarem, em local visível, placa contendo informação a respeito 
da não aceitação dessas formas de pagamento. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº004/019 – Dispõe sobre a proibição de 
queimadas nas Vias Públicas e nos imóveis urbanos do Município de 
Araguaína, e dá outras providências. Autor: Marcus Marcelo de Barros 
Araújo. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº001/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Sandro Ferreira Pinto e dá outras providências. 
Autor: Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº003/019 – Concede Título de Cidadã Araguainense 
a Sra. Salvina Mocó e dá outras providências. Autor: Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº804/019, Nº808/019, Nº837/019, Nº838/019 e Nº839/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da 
Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº811/019, Nº812/019, Nº873/019, Nº869/019 e Nº870/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº829/019 e 
Nº830/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº810/019 
e Nº813/019. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo autor das 
proposituras ressalta que os requerimentos é a forma de materializar a 
vontade e os anseios da comunidade e destaca o de Nº813/019 que 
solicita a abertura de uma rua nas imediações do Córrego Biquinha e que 
a obra nesta localidade quem está fazendo são os moradores e por isso 
está solicitando a abertura de uma rua. O vereador Edimar Leandro diz 
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que conversou com o Secretario Junior Mazola e o mesmo disse que os 
serviços seriam interrompidos por não terem autorização para 
executarem os mesmos. O vereador Marcus Marcelo diz que conversou 
com o Sr. Prefeito tem pouco tempo e que o serviço tem sim a autorização 
do Executivo. Em votação os requerimentos do vereador Marcus Marcelo. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº835/019 e Nº836/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº820/019, Nº821/019 e Nº859/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº845/019, Nº846/019 e Nº847/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº880/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº823/019 e Nº883/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta a sua 
assessora Pávila pelo seu aniversário e deseja muitas felicidades. 
Requerimento do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº666/019. Em discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta que solicita 
para que possa ser feito um mutirão de limpeza nos bairros que são 
citados na referida propositura, visto que, estão no período chuvoso e as 
diversas doenças que são transmitidas pelo mosquito e também pela falta 
de limpeza proliferam ainda mais e está sendo noticiado o aumento dos 
casos de dengue e Leishmaniose (Calazar). O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) diz que é preciso atentar também para o grande número 
de animais soltos na nossa cidade e que isso também é muito perigoso. 
O vereador Wagner Enoque parabeniza o vereador Geraldo pela iniciativa 
da propositura e manifesta seu voto favorável. O vereador Gilmar Oliveira 
destaca que 130% foi o aumento de casos de Dengue e por isso é um 
requerimento de suma importância e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Terciliano Gomes parabeniza o vereador Geraldo Silva e 
destaca que já solicitou a contratação de agentes de saúde ano passado, 
para que não chegassem a esses dados alarmantes de doenças. O 
vereador Marcus Marcelo diz que é um requerimento muito importante, e 
que lembra do mutirão que foi realizado no início da gestão do Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas e que esse mutirão deve ser feito com a integração de 
várias Secretarias Municipais principalmente a de Saúde e de 
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Infraestrutura e manifesta seu voto favorável. O vereador Gideon Soares 
manifesta seu voto favorável. Em votação a propositura de Nº666/019. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro): Nº852/019, Nº853/019 e Nº854/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº789/019, 
Nº794/019, Nº797/019, Nº798/019 e Nº799/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº668/019, Nº669/019 e 
Nº670/019. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
mais uma vez está solicitando a reposição de lâmpadas e que é preciso 
que o Poder Público atente, pois, esse sistema de iluminação pública da 
nossa cidade está falido. Em votação os requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Junior. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº856/019 e Nº878/019. Em 
discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que é a favor que seja 
instalado um quebra-molas em cada esquina e sabe que pode até ser um 
exagero, mas tem certeza que o número de acidentes iria praticamente 
acabar, mas como sabe também que é algo inviável, está solicitando para 
que seja instalado pelo menos uma lombo faixa em frente à Igreja 
Assembleia de Deus. Com relação a propositura de nº878/019 está 
pedindo para que o pagamento adicional dos servidores da saúde 
referente a insalubridade possa ser efetuado, pois foi informado que já 
são sete anos sem que seja pago esse direito aos servidores da saúde. 
Em votação os requerimentos do vereador Aldair da Costa (Gipão). 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa 
(Gipão) reassume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº824/019 e 
Nº826/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Gideon Soares registra a presença do seu filho Gustavo. O Sr. 
Presidente registra a presença do Sr. Claudi Costa. Indicações do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº057/019, 
Nº058/019, Nº059/019, Nº060/019 e Nº061/019. As indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. O Sr. Presidente informa que a 
Mensagem que foi lida no início da sessão referente a licença do Sr. 
Prefeito Ronaldo Dimas que irá participar de uma Feira de Negócios na 
China, e para que seja efetuada a posse do Vice Prefeito Fraudneis 
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Fiomare, será colocada em votação em cumprimento a Lei Orgânica do 
Município e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína. Em 
discussão. O vereador Geraldo Silva diz que espera que o Sr. Prefeito 
que irá participar dessa feira na China possa trazer muitos investimentos 
para a nossa cidade e destaca que é preciso que haja investimentos 
quanto a questão de voos no nosso município. O vereador Marcus 
Marcelo diz que com certeza os investimentos precisam ser feitos com 
relação a essa situação do aeroporto da nossa cidade e destaca que seria 
muito importante também que todos os vereadores possam agendar uma 
Audiência com o Sr. Governador Mauro Carless para levarem a ele essa 
demanda dos voos e do aeroporto da nossa cidade. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) diz que é preciso que o Sr. Governador Mauro 
Carless olhe para a Saúde de Araguaína como um “pai olha para um filho”, 
pois a situação do Hospital Regional da nossa cidade é uma situação 
calamitosa e que os vereadores precisam cobrar do Sr. Governador essa 
atenção. Em votação o pedido de licença do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas 
solicitado através da Mensagem e encaminhamento 001 de 08 de abril de 
2019. Aprovado por Unanimidade. Com uma abstenção do vereador 
Carlos da Silva Leite. O vereador Edimar Leandro registra a presença do 
Sr. Nilton, irmão do ex-vereador Amilton “da Caixa”. 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.  
  


