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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezesseis 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, Israel Gomes da 
Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de dez. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
do Salmo – 121.  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, Gilmar Oliveira Costa, Leonardo Lima Silva e Marcus Marcelo 
de Barros Araújo chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Interno 24/2019 – Gabinete da vereadora Maria 
Jose Cardos Santos (Zezé Cardoso). Assunto: Justificativa de ausência 
nas sessões dos dias 15 e 16 de abril de 2019. Ordem Do Dia: 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº935/019, 
Nº936/019, Nº937/019, Nº938/019 e Nº939/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº949/019, Nº950/019, Nº951/019, Nº952/019 
e Nº953/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº915/019 e 
Nº916/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº862/019, Nº863/019 e Nº864/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo: Nº963/019 e Nº964/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº958/019 e Nº959/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº894/019 e Nº924/019. Em 
discussão. O autor das proposituras destaca que o setor Construindo 
Sonhos é um setor novo e possui muitas demandas, uma delas é a 
deficiência no transporte público e que isso não é exclusividade desse 
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setor, é um problema de todo o nosso município. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de 
Souza (Enoque Neto): Nº770/019, Nº831/019, Nº832/019, Nº833/019 e 
Nº933/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
Sr. Presidente informa que foi indeferido um ofício de solicitação do 
Plenário da Casa para a realização de um curso de manicure, uma vez 
que, o Plenário da Câmara Municipal não é para a realização desse tipo 
de evento até mesmo porque o Regimento Interno proíbe esse tipo de 
atividade e em seguida registra a presença do Sr. Raimundo ex-
presidente da Cooperativa de Moto taxi. O vereador Wagner Enoque 
registra a presença do Sr. Fabiano que foi um dos primeiros alunos da 
Comunidade Terapêutica Vida Nova. O vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) registra a presença da sua filha Alice Rodrigues. 
Requerimento Nº932/019 do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº903/019 e Nº919/019. Em discussão. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) ressalta o requerimento de Nº903/019, e 
diz que apresenta a referida propositura com intuito de saber se o 
parágrafo único do Artigo nº168 da Lei Orgânica Municipal está sendo 
cumprido, pois não tem ouvido falar que este paragrafo tenha sido 
cumprido alguma vez com relação aos exames clínicos nos alunos das 
escolas municipais, salvo uma vez por ano que a saúde bucal realiza 
exame. Em votação os requerimentos do vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan). Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente solicita 
da Assessoria Jurídica da Casa que oficialize a Prefeitura Municipal 
quanto ao que foi solicitado no Requerimento Nº903/019 de autoria do 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº945/019 e 
Nº946/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº857/019 e 
Nº858/019. Em discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) autor das 
proposituras destaca que apresenta as mesmas com intuito de que 
possam construir um viaduto e instalarem um semáforo na referida 
localidade citada nas proposituras, pois a mesma possui um tráfego 
intenso de veículos e que já presenciou vários acidentes nessa localidade. 
O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) manifesta seu apoio as 
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referidas proposituras, pois é de extrema urgência que possam instalar  o 
que está sendo solicitado, assim como também é necessário que possa 
ser instalado uma passarela nessa localidade e que irá apresentar 
algumas indicações aos nossos representantes estaduais e federais 
pedindo apoio nessas obras. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) pois realmente é uma obra de extrema 
necessidade. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) manifesta seu apoio 
e diz que já apresentou indicações sobre essa localidade ano passado e 
faz o registro da presença do Sr. Dudu – Assessor do Deputado Jorge 
Frederico. O vereador Divino Bethânia Junior diz que essa questão é algo 
que vem sendo protelado há anos, pois desde 2009 ficou sabendo que os 
recursos estavam liberados para a construção dessas obras e até hoje 
nada foi feito, e espera que esse problema possa ser resolvido o quanto 
antes. O vereador Aldair da Costa (Gipão) agradece os apoios recebidos 
nas suas proposituras. Em votação os requerimentos do vereador Aldair 
da Costa (Gipão). Aprovados por Unanimidade. O vereador Gideon 
Soares solicita do Sr. Presidente que após o término desta sessão possa 
ser realizada uma reunião na sala da presidência com os representantes 
dos Taxistas conforme já havia conversado com os vereadores 
anteriormente. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº926/019, Nº927/019 e Nº928/019. Em discussão. O 
vereador Alcivan autor das proposituras destaca que o setor Morada do 
Sol necessita de uma atenção melhor por parte da secretaria municipal 
de infraestrutura. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu apoio nas 
referidas proposituras e registra a presença do Professor Raimundo. O 
vereador Gideon Soares diz que com a liberação dos recursos do CAF 
espera que os serviços de infraestrutura possam ser feitos no referido 
setor. Em votação as proposituras do vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan). Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº080/019, Nº081/019, Nº082/019, Nº083/019 e 
Nº084/019. Indicações do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº089/019, Nº090/019 e Nº091/019. Indicações do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº065/019 e Nº066/019. 
Todas as Indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: 
Ofício do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores PT – 
Araguaína – Assunto: Solicitação de uso do Plenário para o dia 27 de Abril 
de 2019 das 13h00min às 22h00min, para a realização de um curso de 
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formação política da esquerda, solicita também a disponibilidade do data 
show e área da cozinha com utensílios. Em discussão o referido ofício de 
solicitação do plenário. O vereador Divino Bethânia Junior diz que sempre 
votou a favor para a solicitação de uso do Plenário, e que nunca na 
história deste Parlamento tem um voto seu contrário a nenhuma 
solicitação, mas neste caso desse oficio, manifesta seu voto contrário, 
pois diz que não irá autorizar como vereador para que essa Casa de Leis 
seja “palco” de doutrinação esquerdista e que não concorda com a 
esquerda e diz que não concorda mais ainda que o Poder Público financie 
esse tipo de ação, pois não compete ao Poder Público financiar ações de 
ideologia. O vereador Divino Bethânia Junior diz que cada um que 
encontre o seu lugar com a sua ideologia, mas que o Poder Público não 
pode abraçar essa causa, por isso seu voto é contrário a essa solicitação 
do partido dos trabalhadores e diz que vota contrário a qualquer outra 
solicitação que chegar com esse mesmo teor e caso tentem usar outros 
termos para fazer esse Parlamento de “palco” para doutrinação político 
partidária também votará contrário. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
diz que também comunga com o pensamento do vereador Divino 
Bethânia Junior e manifesta seu voto contrário. O Sr. Presidente informa 
que esse ofício não está assinado pelo Presidente do partido – PT. O 
vereador Geraldo Silva diz que acredita que o Sr. Presidente pelo número 
de solicitações que tem vindo para essa Casa com relação a várias 
reuniões, o Sr. Presidente vereador Aldair (Gipão) deva conversar com o 
Presidente do referido partido informando que irão liberar seja para esse 
e para todos os partidos, pois essa Casa é uma Casa política e que nunca 
negaram a liberação do Plenário para nenhum partido para fazerem suas 
reuniões e suas manifestações, pois cada um pensa da forma que quiser, 
mas o importante é saber respeitar e que por isso vota favorável por é 
uma reunião e se fosse de qualquer outro partido também votaria 
favorável, mas sugere ao Sr. Presidente vereador Aldair (Gipão) que 
converse com o Presidente do referido partido sobre o número de 
liberação do plenário desta Casa de Leis, que o mesmo vem solicitando. 
O vereador Edimar Leandro diz que admira muito o partido PT e que 
respeita o posicionamento de cada vereador, mas tudo tem que ter um 
limite, pois quase toda semana esse partido solicita o uso do Plenário 
desta Casa de Leis e que irá acompanhar o posicionamento do vereador 
Divino Bethânia Junior e votará contrário a esse ofício. O Sr. Presidente 
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diz que toda vez que o Plenário da Casa é liberado tem um custo 
financeiro para a Câmara Municipal, e que o problema não é a liberação 
e sim o excesso de solicitações liberação, sendo que os partidos políticos 
recebem recursos para esses tipos de eventos. O vereador Marcus 
Marcelo diz que cada solicitação de uso do Plenário tem que ser discutida 
e votada pelos vereadores é uma questão regimental e ressalta que de 
maneira imparcial é uma solicitação feita pelo partido PT, mas é preciso 
verificar. O Sr. Presidente diz que na sua opinião como vereador quem 
redigiu esse ofício não poderia representar o mesmo, pois foi um ofício 
muito mal elaborado e o custo do lanche é por conta do partido e não 
desta Casa de Leis. O vereador Marcus Marcelo ressalta que o Sr. 
Presidente cumpre o que determina o Regimento Interno da Câmara 
Municipal, quando uma solicitação chega tem que ser votada por esse 
Parlamento e que o Parlamento tem autonomia de aprovar ou não a 
liberação do Plenário. Destaca que a tendência é que daqui para o 
próximo ano não só o partido PT, mas outros partidos estarão recorrendo 
a esse espaço desta Casa de Leis e que cada partido tem sua ideologia, 
pois tem seu pensamento e respeita as manifestações dos nobres colega, 
mas de maneira imparcial, entende que é uma solicitação de plenário feita 
por um partido político.  O vereador Marcus Marcelo questiona o Sr. 
Presidente se os pedidos que tem chegado nesta Casa de Leis estão 
assinados pelo Secretário ou por outros membros do referido partido, e 
que isso precisa ser verificado, pois parece que possa estar havendo duas 
ou três frentes neste partido e possam estar utilizando dessa situação, ou 
seja, é preciso que se saiba o que está ocorrendo de fato, mas diz que 
independente dessa situação manifesta seu voto favorável, por entender 
que é um partido político que está fazendo a solicitação e  cumprimenta a 
Ex-vereadora Silvinia Pereira e pergunta se a mesma pode esclarecer 
essa questão. O Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa que possa 
providenciar os dois últimos ofícios desse partido que fazem solicitação 
do uso do plenário para poderem verificar quem os assinam. O vereador 
Marcus Marcelo sugestiona ao Sr. Presidente para que regulamente 
esses pedidos de uso do plenário, pois cada vez mais esses ofícios estão 
sendo mais abrangentes, ou seja, que essa regulamentação seja para 
determinar o que essa Casa poderá oferecer quando houver esses 
pedidos.  O vereador Divino Bethânia Junior pede para ter acesso a essa 
solicita que está sendo discutida. Em seguida faz a leitura na íntegra do 
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referido ofício e diz que o mesmo além de ter sido mal redigido, está de 
difícil entendimento. O vereador Carlos Silva destaca que durante esses 
anos em que está nesta Casa de Leis sempre percebeu uma pré 
disposição democrática dos Presidente para sempre atenderem as 
demandas da sociedade, as pessoas que solicitam o uso do Plenário para 
discutirem ideias, assim como a Tribuna, essa Casa de Leis sempre 
esteve aberta para a população araguainense, porém, também irá 
acompanhar o voto da maioria dos nobres colegas vereadores que já se 
posicionaram contrários, e que entende também que essa Casa de Leis 
não pode servir como ambiente de apoio para a doutrinação ideológica e 
que acredita como bem pontuou o Sr. Presidente os partidos possuem 
recursos para que possam se organizar e ministrarem cursos. O vereador 
Carlos Sila diz que também lhe preocupa muito que um curso de 
doutrinação ideológica será ministrado pela pessoa que redigiu esse 
ofício. O vereador Divino Bethânia Junior diz que sim, essa é a 
doutrinação deles, seguirá essa mesma linha editorial e respeitando o 
posicionamento dos vereadores que se posicionaram favoráveis, mas 
manifesta seu voto contrário à essa solicitação e caso chegue nesta Casa 
de Leis uma solicitação do partido PSL que é do atual Presidente do Brasil 
solicitando o uso do plenário para doutrinação de direita também votará 
contrário, pois esse Parlamento não pode ser utilizado para doutrinação 
partidária cada um encontre um local particular para realizar esse tipo de 
ação, pois o Poder Público não pode ser favorável a esse tipo de situação.  
O Sr. Presidente diz que não irá colocar em votação esse ofício para que 
não haja prejuízo ao referido partido e que irá assumir essa situação e 
orienta a Secretaria da Casa que todas  as solicitações que vierem de 
partidos políticos solicitando o uso do Plenário desta Casa de Leis, que 
sejam assinados pelo Presidente do partido que apresentar o oficio e que 
isso seja comunicado aos mesmos em seguida devolve o referido Oficio 
a Secretaria da Casa. O vereador Gideon Soares diz que será remarcado 
outra data a reunião com os representantes dos Taxistas. Tribuna: O 
vereador Marcus Marcelo diz que dias atrás manifestou sua preocupação 
com relação a algumas exonerações que estão ocorrendo nas escolas da 
rede estadual e que ficou muito indignado como o Governo do Estado 
está conduzindo essa situação e que foi informado que nessa próxima 
semana alguns Diretores de Escolas Estaduais estarão entregando os 
cargos por não concordarem com o que está sendo feito nas escolas com 
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indicações de políticos, e que mais uma vez está fazendo esse alerta, ou 
seja, não estão utilizando nenhum critério não estão respeitando os 
servidores e acima de tudo não estão respeitando os cidadãos e que a 
situação poderá piorar. O vereador Geraldo Silva diz que mais uma vez 
gostaria de fazer um alerta com relação ao alto índice dos casos de 
dengue na nossa cidade e em consequência no nosso Estado do 
Tocantins e que estão vendo poucas ações de fato para coibir essa 
doença. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) parabeniza o 
cantor Joan Alessandro que se apresentou no Programa do Ratinho e 
divulgou nacionalmente a nossa cidade 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.  
  


