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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos quinze 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, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro 
da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 
Jose Ferreira Barros Filho, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Terciliano 
Gomes  Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) para fazer 
a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 91, Versículo – 1º.  
O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Leonardo Lima Silva 
e Divino Bethânia Junior chegam à sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Ofício Nº24 /2019 – gabinete da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso) – Assunto: Justificativa de ausência nas 
sessões dos dias 15 e 16 de abril de 2019. OFÍCIO/MDB Nº02/19 – 
Assunto: Convenção MDB – Solicita fixação do Edital de Convocação no 
mural desta Casa de Leis da Convenção Municipal do Partido Político 
MDB – Movimento Democrático Brasileiro que será realizado no dia 
03/05/2019 das 09h00min as 17h00min no Plenário da Câmara Municipal 
de Araguaína. OF. Nº016/2019/GAB/DM – Câmara dos Deputados – 
Gabinete da Deputada Dulce Miranda – MDB – TO. Assunto:  Resposta 
ao recebimento da Indicação Nº0102019 de autoria do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Ordem Do Dia: Convite: Em 
atendimento aos Requerimentos Nº404/019, Nº405/019, Nº531/019, 
Nº532/019 e Nº533/019 de autoria do ilustre vereador Geraldo Francisco 
da Silva (Geraldo Silva) – Assunto: Homenagear a Policia Militar de 
Araguaína pelo Programa Educacional de resistência às Drogas e a 
Violência “PROERD”; aos primeiros Conselheiros Tutelares da cidade de 
Araguaína; ao Lions Club de Araguaína; à Casa Tra Noi Dom Carlos 
Sterpi de Araguaína; ao Rotary Club de Araguaína e ao Rotary Club de 
Araguaína Lago Azul, todos pelos relevantes trabalhos prestados à 
sociedade araguainense. É feito a leitura dos referidos requerimentos. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva autor das proposituras, que 
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agradece a todos os convidados que estão presentes nesta sessão e que 
aceitaram o convite e destaca que com a realização dessa sessão, muitos 
poderão saber como são feitos os trabalhos sociais das Entidades que 
serão homenageadas e que é com muita alegria que também poderá 
homenagear os primeiros Conselheiros Tutelares, uma vez que ele já foi 
Conselheiro Tutelar e sabe da importância do trabalho do Conselho 
Tutelar. Agradece a todos os vereadores que aprovaram as suas 
proposituras para que fosse possível a realização dessa sessão e mais 
uma vez, agradece a todos os presentes. O Sr. Presidente cumprimenta 
a todos os presentes e destaca o quanto é importante o trabalho deste 
Parlamento citando a Faculdade Federal de Medicina que só foi possível 
porque a doação do HDT para a UFT foi autorizada por este Parlamento. 
Parabeniza o vereador Geraldo Silva pela iniciativa da realização dessa 
sessão. O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de pedir desculpas pois 
esqueceu de citar a importância da Casa Tra Noi que realiza um trabalho 
de acolhimento as pessoas que estão em tratamento médico, assim como 
os acompanhantes dos pacientes.  Com a palavra o funcionário da Casa 
o Sr. Misael Silva que neste ato exercerá a função  de Mestre de 
Cerimônia, cumprimenta a todos os presentes e ressalta que darão início 
as homenagens, convidando para receber uma Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva os representantes do 
PROERD:   O Sr. TENENTE CORONEL QOPM – João Márcio Costa 
Miranda – COMANDANTE DO 2º BPM quem faz a entrega da moção é o 
vereador Geraldo Silva, o Sr. MAJOR QOA – Clégio Valadares Barbosa 
– COORDENADOR REGIONAL DO PROERD quem faz a entrega da 
moção é o vereador Delaite Rocha (Professor Delan), a Sra. 3º 
SARGENTO QPPM – Vânia Aparecida de Sousa Elias – INSTRUTORA 
DO PROERD quem faz a entrega da moção é o vereador Marcus Marcelo, 
a Sra. 3º SARGENTO QPPM – Sheyla Gonçalves da Costa Moura – 
INSTRUTORA DO PROERD quem faz a entrega da moção é o vereador 
Carlos Silva,  a Sra. 1º SARGENTO QPPM – Marilene Aparecida Maia 
Lima – INSTRUTORA DO PROERD quem faz a entrega da moção é o 
vereador José Ferreira (Ferreirinha), e a Sra. SUBTENENTE QPPM – 
Geuzimá Miranda Nunes Braga – INSTRUTORA DO PROERD quem faz 
a entrega da moção é o vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan). 
Em seguida o Sr. Tenente Coronel João Márcio Costa Miranda, usa a 
palavra em nome de todos os representantes do PROERD, 
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cumprimentando  todos os presentes e destaca que o reconhecimento 
sempre é muito bem-vindo, sempre é bom recebê-lo, mas diz que os 
verdadeiros merecedores dessa moção são os militares que estão nas 
salas de aulas e que gostaria de citar os Militares Tenente Ubiraci e 
Tenente Castro que muito contribuíram para o PROERD, hoje não estão 
mais atuando no programa mas que não poderiam ser esquecidos. 
Ressalta que o PROERD é um programa de suma importância e que 
enquanto puder estará dando apoio para que continue visando um futuro 
promissor para cada uma delas. Com a palavra o Mestre de Cerimônia 
que convida a Sra. Eliane Avelino da Cruz – PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO TRA NOI DO BRASIL para receber uma Moção de 
Aplauso de autoria do vereador Geraldo Silva, que é entregue pelo 
vereador Edimar Leandro. Com a palavra a Sra. Eliane Avelino que 
agradece a todos os vereadores e em especial ao vereador Geraldo Silva 
pela homenagem recebida, mas que não poderia deixar de ressaltar a 
importância de todos os colaboradores que ajudam a Casa Tra Noi e 
nesta oportunidade gostaria de pedir a este Parlamento que crie Leis de 
incentivo as Entidades que ajudam as pessoas mais necessitadas. Com 
a palavra o Mestre de Cerimônia que convida para receber uma Moção 
de Aplauso de autoria do vereador Geraldo Silva e que é entregue pelo 
vereador Wagner Enoque ao Sr. Flávio Takemassa Suzuki – 
PRESIDENTE DO ROTARY CLUB DE ARAGAUAÍNA, que agradece a 
todos em nome do Rotary Club por essa homenagem e que estão muito 
felizes e continuarão a exercer o trabalho que sempre realizaram. Com a 
palavra o Mestre de Cerimônia Sr. Misael, convida para receber uma 
Moção de Aplauso de autoria do vereador Geraldo Silva que é entregue 
pelo vereador Terciliano Gomes ao Sr. José Hilário Rodrigues – 
PRESIDENTE DO ROTARY CLUB DE ARAGUAÍNA que cumprimenta a 
todos os presentes e agradece de coração ao vereador Geraldo Silva por 
essa solenidade de homenagem e que fica muito feliz em ver essa Casa 
de Leis homenageando as Entidades que trabalham servindo o bem a 
quem mais precisa. Destaca que os Clubes de serviço têm um trabalho 
muito amplo na cidade de Araguaína e faz um relato das inúmeras ações 
que são desenvolvidas pelos Rotarys de Araguaína. Com a palavra o 
Mestre de Cerimônia, convida para receber uma Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Geraldo Silva que é entregue pelo vereador Divino 
Bethânia Junior ao Sr. Henrique Heliodoro Teixeira Neto– PRESIDENTE 
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DO LIONS CLUB DE ARAGUAÍNA que neste ato será representado pela 
Sra. Leila Cristina Tesa, a mesma fez uso da palavra dizendo que o clube 
presta um grande trabalho e agradece imensamente por essa 
homenagem recebida. Com a palavra o Mestre de Cerimônia, convida 
para receberem uma Moção de Aplauso os seguintes convidados: o Sr. 
José Augusto de Brito – EX CONSELHEIRO TUTELAR quem faz a 
entrega da moção é o vereador Enoque Neto, o Sr. João Pereira dos 
Santos – EX CONSELHEIRO TUTELAR quem faz a entrega da moção é 
o vereador Leonardo Silva, a Sra. Miraci Cardoso Lopes – EX 
CONSELHEIRA TUTELAR quem faz a entrega da moção é o vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) e a Sra.  Edirce Maria Ferreira – EX 
CONSELHEIRA TUTELAR quem faz a entrega da moção é o vereador 
Aldair da Costa (Gipão). Com a palavra o Sr. João Pereira dos Santos que 
irá falar em nomes dos Ex- Conselheiros que hora estão sendo 
homenageados, agradece imensamente o vereador Geraldo Silva por 
essa homenagem e parabeniza a todas as Instituições pelos trabalhos 
que realizam. O Mestre de Cerimônia Sr. Misael, agradece a todos os 
homenageados e pede que seja feito uma salva de palmas aos mesmos. 
O Sr. Presidente abre a palavra aos vereadores. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes cumprimenta todos os presentes e destaca o 
trabalho exemplar que é realizado pela Polícia Militar da nossa cidade e 
do nosso Estado do Tocantins e deseja que essa homenagem ao 
PROERD seja estendida a todos os Militares do nosso Estado do 
Tocantins. Parabeniza os Rotarys Clubes, Casa Tra Noi e Conselhos 
Tutelares, pelo grande trabalho social que realizam na nossa cidade e diz 
que deixou para ressaltar por último o Lions Club por ter uma aproximação 
maior e ressalta o excelente trabalho que é realizado por essa Instituição. 
Com a palavra o vereador Carlos Silva que cumprimenta e parabeniza 
todas as Instituições presentes que estão sendo homenageadas e 
parabeniza a Sra. Eliane pela sua fala. Com a palavra o vereador Marcus 
Marcelo parabeniza o vereador Geraldo Silva pela iniciativa de 
homenagear essas Instituições da nossa cidade que desenvolvem um 
excelente trabalho social e rende as suas homenagens a todos os 
representantes das Instituições homenageadas. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior que cumprimenta a todos os presentes 
em especial a cada homenageado nesta sessão e destaca que filantropia 
e trabalho social são diferentes de assistencialismo e por isso sabe da 
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importância do trabalho que é realizado por essas Instituições. Com a 
palavra o vereador Soldado Alcivan ressalta que é preciso que o Governo 
Estadual apoie a Policia Militar, pois não se pode ficar apenas fazendo 
estruturas físicas, pois cerca de 850 mil pessoas vivem abaixo da linha da 
pobreza no nosso Estado e em Araguaína são cerca de 30 mil de acordo 
com dados que recebeu, ou seja, o Governo precisa cuidar das pessoas. 
Ressalta que a palavra de hoje é “Gratidão” e finaliza sua fala com uma 
frase de Dom Orione “Fazer o bem sempre, o bem a todos e o mal nunca 
a ninguém”. Com a palavra o vereador Wagner Enoque diz que usa a 
Tribuna para parabenizar o vereador Geraldo Silva pois é muito 
importante saber reconhecer o trabalho que é desempenhado pelas 
Instituições que estão sendo homenageadas. Ressalta que o PROERD 
trabalha com as crianças dando oportunidade a muitas que poderiam 
estar nas ruas e por isso sabe da importância desse trabalho, uma vez 
que trabalha com pessoas que são dependentes químicos e sabe que é 
preciso dar a oportunidade do resgate a essas pessoas. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva agradece mais uma vez de coração a todos que 
compareceram e atenderam o seu convite e que para ele foi muito 
importante e salutar essa oportunidade de poder homenagear essas 
Instituições do nosso município que realizam um trabalho exemplar e de 
excelência. O Sr. Presidente parabeniza o vereador Geraldo Silva e 
convida a todos os homenageados para tirarem uma foto oficial. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) solicita alteração de pauta para a votação das suas proposituras e 
posteriormente pede autorização para poder se retirar da sessão. O Sr. 
Presidente coloca em votação as solicitações feitas pelo vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan). Sendo aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº800/019, Nº801/019 e Nº889/019. Em discussão. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) destaca a propositura de Nº889/019 onde 
solicita que seja colocado juntamente com o cronograma das obras 
públicas municipais, os nomes das ruas que serão contempladas com os 
serviços. Em votação os requerimentos do vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan). Aprovados por Unanimidade.  Ordem Do Dia: Projeto 
de Lei para leitura: Projeto de Lei Complementar Nº004/019 – Reajusta a 
remuneração dos Agentes Públicos Servidores da Administração 
Municipal Direta e Indireta no Município de Araguaína e dá outras 
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providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura do referido 
projeto. Projetos para Comissões: Projeto de Lei Complementar 
Nº003/019 – Acrescenta dispositivo à Lei Complementar Nº08/2013. 
Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Projeto de Lei Nº008/019. Autor: 
Aldair da Costa Sousa (Gipão). Os referidos projetos serão encaminhados 
as comissões competentes. 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 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº055/018 – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
aos estabelecimentos que não aceitarem cheques, cartões de débito ou 
crédito a fixarem, em local visível, placa contendo informação a respeito 
de não aceitação dessas formas de pagamento. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha).  Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº826/019 e Nº925/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes registra a 
presença do Sr. Galvão. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº885/019, Nº887/019 e Nº891/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº719/019 e Nº724/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº892/019 
e Nº900/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº765/019, Nº766/019, Nº767/019, Nº768/019 e Nº769/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva); Nº902/019 e 
Nº893/019. Em discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta a 
propositura que solicita uma sessão para homenagear a OAB pelos 30 
anos de OAB – TO Subseção de Araguaína. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº882/019, Nº956/019 e Nº957/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº917/019 do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona). Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº818/019, Nº860/019 e Nº861/019. Em 
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discussão. O autor das proposituras ressalta a de Nº818/019 que solicita 
a instalação de uma lombo faixa em frente à Escola Estadual João 
Guilherme Leite Kunze, uma vez que, é preciso saber respeitar o limite de 
velocidade em frente as escolas e que não está sendo respeitado por 
muitos motoristas e acredita que com a lombo faixa esse limite será 
respeitado para dar mais segurança aos alunos da referida escola. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva:  Nº912/019, Nº913/019 e Nº 914/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº960/019 e Nº961/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº871/019, Nº872/019, Nº875/019, Nº874/019 
e Nº876/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº877/019, 
Nº904/019, Nº920/109, Nº921/019 e Nº934/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº047/019 do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – Á Academia de Letras de 
Araguaína e Norte Tocantins – ACALANTO, pelos seus 17 anos de sua 
fundação. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moções de Pesar de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº049/019 – Pelo falecimento da Sra. Elisa Alves de Porto e Nº050/019 – 
Pelo falecimento do Sr. Isaias Paixão Sousa. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador Geraldo Francisco 
da Silva (Geraldo Silva): Nº062/019, Nº063/019 e Nº064/019.  Indicações 
do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº079/019, 
Nº086/019, Nº087/019 e Nº088/019. Indicações do vereador Leonardo 
Lima Silva: Nº074/019, Nº075/019, Nº076/019, Nº077/019 e Nº078/019. 
Todas as Indicações serão encaminhadas à quem de direito. O vereador 
Terciliano Gomes registra a presença do Sr. Francislei. Nada mais 
havendo a tratar o Sr.  Presidente agradece à presença de todos e declara 
encerrada esta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida 
e aprovada será devidamente assinada.  
  


