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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos vinte e dois 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, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira 
Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
Maria José Cardoso Santos, e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de doze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Wagner Enoque para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura Mateus – Capitulo 05, Versículo – 04.  O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Divino Junior do 
Nascimento, Enoque Neto Rocha de Souza e Geraldo Francisco da Silva 
chegam a sessão e registram suas presenças.  Correspondências: Oficio 
do Gabinete do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Justificativa 
de ausência nas sessões dos dias 22 e 23 de abril de 2019. Oficio circular 
GVT nº027/2019 – Gabinete do vereador Terciliano Gomes – Assunto: 
Justificativa de ausência nas sessões dos dias 22 e 23 de abril de 2019. 
O Sr. Presidente informa a todos que os vereadores Gideon Soares e 
Terciliano Gomes estão participando da Marcha dos Vereadores em 
Brasília – DF, o vereador Terciliano Gomes como Presidente da UVET e 
o vereador Gideon Soares representando os vereadores desta Casa de 
Leis. Oficio Nº134/2019/SMF – Secretário Municipal da Fazenda – 
Fabiano Francisco de Souza – Assunto: Encaminhamento de Extratos 
Bancários referente ao mês de março de 2019. Oficio/ADAPEC/GAB 
Nº300/2019 – Assunto: Convite para o dia 29/04/2019 do 2º Seminário do 
Plano Estratégico do Tocantins Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. O 
vereador Israel Gomes registra a presença da Sra. Benedita (Bené) e a 
convida para a Tribuna de Honra. CONVITE – Em atendimento ao 
Requerimento Nº881/019 de autoria do Ilustre Vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). O Servidor da Casa Misael de Jesus que neste ato atuará 
como Mestre de Cerimônia faz a Composição da Mesa Diretora: o Sr.  
LUIZ APARECIDO DA SILVA - Presidente da ACALANTO; a Sra. RITA 
DAYRÃ MURADA DE SOUSA - Diretora Social; o Sr. JOSÉ FRANCISCO 
DA SILVA CONCESSO - Presidente do Conselho Fiscal e o Sr. EDSON 
CARVALHO ALENCAR (Edson Galo). Os demais membros da 
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ACALANTO são convidados para a Tribuna de Honra: O Sr. EUDIS 
QUEIROZ - Secretário; o Sr. ANTÔNIO SANTOS DE SOUSA (Zequinha 
Decolores) - Tesoureiro; o Sr. ALEXANDRE GOMES DE BRITO - Membro 
do Conselho Fiscal. Assunto: Homenagem pelos 17 anos da Academia 
de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense – ACALANTO, Fundada em 
21 de abril de 2002, tendo como principal mestre o Professor JOSÉ 
FRANCISCO DA SILVA CONCESSO. O Servidor Misael de Jesus faz a 
leitura de um breve relato sobre o que é uma Academia de Letras e em 
seguida a palavra é concedida ao Sr. Professor Francisco Concesso que 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que é uma honra estar nesta 
Casa de Leis. Fala com relação ao desligamento de alguns membros da 
ACALANTO pelo fato de nunca terem comparecido sequer numa reunião 
da Academia, pois destaca que para a ACALANTO o que interessa não é 
uma galeria de membros e sim pessoas que atuam na literatura, na 
cultura e incentivando a leitura e que estão sempre atuando sendo 
participativo,  diz ainda que a Academia abrange Araguaína e todo o Norte 
do Estado do Tocantins e ressalta um membro muito querido que inclusive 
trabalhou nesta Casa de Leis que é o Sr. Jauro Studart e agradece a todos 
pela atenção. Com a palavra o Sr. Edson Carvalho (Edson Galo) faz a 
leitura de um trecho de um poema e agradece imensamente pela 
homenagem a ACALANTO e destaca a importância da leitura, dos livros 
na vida das crianças. Com a palavra o Sr. Luiz Aparecido que agradece 
ao vereador Aldair da Costa (Gipão) pela apresentação do convite e 
ressalta os eventos que já foram realizados pela ACALANTO e que neste 
ano estarão realizando o 17º Festival Aberto de Araguaína e que no 
próximo sábado as 16:00 horas estarão comemorando o aniversário da 
ACALANTO na AABB e todos estão convidados. Em seguida o Sr. 
Antônio de Sousa (Zequinha) canta a música que fez em homenagem a 
ACALANTO e faz a leitura de um Cordel em homenagem aos vereadores 
desta Casa de Leis. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo que usa 
Tribuna para ressaltar a importância da ACALANTO, e diz que sabe muito 
bem que é muito importante que todos valorizem a cultura da nossa 
cidade, pois como professor de carreira que é sempre esteve ligado na 
área da educação e da valorização da leitura. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva parabeniza o vereador Aldair (Gipão) pela apresentação da 
propositura para a realização dessa homenagem a ACALANTO e 
parabeniza também todos os membros da ACALANTO que estão 
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presentes nesta sessão. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que não fará discurso 
político e sim falará sobre a importância do estudo e da leitura, ou seja, 
muitas pessoas falam que largar os estudos é algo positivo como por 
exemplo citam o nome do Steve Jobs, mas esquecem que mesmo tendo 
largado a faculdade, leu inúmeros livros é um estudioso nato. Ressalta 
que a partir do momento que a nossa população aprender a ler mais, a 
ter um senso maior para discernir as coisas, o cidadão terá a consciência 
da importância da leitura para o conhecimento e parabeniza a 
ACALANTO pelo trabalho que realiza. Com a palavra o vereador Alcivan 
Rodrigues (Soldado Alcivan) cumprimenta a todos os membros da 
ACALANTO na pessoa do Sr. Edson Carvalho (Edson Galo) seu amigo e 
parabeniza a todos os membros da ACALANTO pelo trabalho que 
realizam sempre estimulando e incentivando a leitura e a cultura da nossa 
cidade e em todo o nosso Estado. A Sra. Presidente em exercício 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza a todos os membros da 
ACALANTO. Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
destaca a importância da ACALANTO que realiza um grande serviço de 
literatura na nossa cidade e parabeniza a todos pelo trabalho. Com a 
palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que admira a 
literatura e os livros e que é professor por paixão, pois gosta muito da sala 
de aula, e ressalta que por mais tecnologia que se tenha nada poderá 
substituir um livro e parabeniza a todos da ACALANTO. Com a palavra o 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) parabeniza a ACALANTO 
pelos seus 17 anos e que essa Casa de Leis está muito lisonjeada por 
recebe-los para essa homenagem e que fica muito feliz pois foi um grande 
aprendizado. Com a palavra o Sr. Luiz Aparecido que mais uma vez 
agradece por essa homenagem e reforça o convite para o próximo sábado 
para que todos compareçam no clube da AABB. O Sr. Presidente 
vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora e convida aos membros da ACALANTO para receberem uma 
Moção de Aplauso de sua autoria em comemoração aos seus 17 anos e 
também para que possam tirar uma foto oficial da entrega dessa moção. 
Em seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. 
Ordem Do Dia:  O vereador Alcivan Rodrigues pede alteração de pauta 
para a votação de uma moção de sua autoria, uma vez que, o cantor Joan 
Alessandro encontra-se no Plenário para acompanhar a votação da 



 
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 

referida matéria que é em sua homenagem.  O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação feita pelo vereador Alcivan Rodrigues. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso do vereador Alcivan Jose 
Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº048/019 – Ao cantor Joan Alessandro 
Barros Silva, pela turnê realizada no Estado de São Paulo. Em discussão. 
Com a palavra o vereador Alcivan quer usa a Tribuna e registra a 
presença da mãe do cantor Joan a Sra. Iracelis e da namorada Larissa 
em seguida o vereador Alcivan faz a leitura de um pequeno histórico do 
cantor Joan Alessandro da sua trajetória e que essa moção é uma 
pequena homenagem ao mesmo, mas é uma homenagem feita de 
coração e em reconhecimento pelo seu trabalho e por estar levando o 
nome da nossa cidade para o cenário nacional da música. O vereador 
Geraldo Francisco parabeniza o vereador Alcivan pela inciativa da moção 
e solicita para subscrever na referida matéria. O vereador Marcus Marcelo 
manifesta seu voto favorável e diz que acompanha a carreira do jovem 
Joan e parabeniza o autor pela moção de aplauso. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que a nossa cidade tem um berço artístico muito 
grande e parabeniza o vereador Alcivan pela matéria e manifesta seu voto 
favorável. Com a palavra o vereador Edimar Leandro cumprimenta o 
cantor Joan Alessandro e sua família que estão presentes e manifesta 
seu voto favorável. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o 
cantor Joan Alessandro pelo trabalho e deseja muito sucesso. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) fala ao cantor Joan Alessandro que o 
mesmo está colhendo os frutos do trabalho e do esforço dos seus pais 
em conjunto com ele e por isso o mesmo deve honrar muito os pais que 
tem e parabeniza a todos. O vereador Israel Gomes manifesta seu voto 
favorável e parabeniza o cantor Joan Alessandro. Em votação a moção 
de Aplauso Nº048/019. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador 
Alcivan Rodrigues pede autorização para que o cantor Joan Alessandro 
possa fazer uso da palavra. O Sr. Presidente abre a palavra ao cantor 
Joan Alessandro. O Cantor Joan Alessandro agradece imensamente por 
essa homenagem e que é com muita honra que recebe essa moção de 
aplauso e que sente lisonjeado por esse momento e com a presença da 
sua mãe e da sua namorada, mesmo que seu pai não pode estar 
presente, mas sabe da felicidade do mesmo por esse momento. Em 
seguida todos os vereadores tiraram uma foto oficial com o Cantor Joan 
Alessandro. O Sr. Presidente agradece a presença do cantor Joan 
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Alessandro e da sua família. Continuidade a Ordem do Dia: Projeto de Lei 
Nº013/019 – Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona).  Projeto 
de Lei Nº014/019 – Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Os 
referidos projetos serão encaminhados as comissões competentes. O Sr. 
Presidente informa que esse projeto de autoria do Executivo Municipal 
sobre o reajuste salarial, o valor foi um acordo com os representantes dos 
servidores e que o Sr. Carlos Guimarães, juntamente com alguns 
servidores estiveram nesta Casa de Leis para discutirem sobre a 
elaboração desse projeto. 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 providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Marcus Marcelo 
parabeniza o Sr. Presidente pela agilidade na apreciação desse projeto e 
manifesta seu voto favorável. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
diz que no seu ponto de vista o valor percentual poderia ser mais alto e 
que sabe da necessidade de se aprovar esse reajuste e que se o mesmo 
for alterado não haverá prejuízo. O Sr. Presidente diz que foi informado 
que esse projeto é um acordo entre o SISEPAR, o SINTET com o 
Executivo Municipal, e que como foi um acordo entre as partes acredita 
que o valor estipulado foi decido por todos. Em 1ª votação o Projeto de 
Lei Complementar Nº004/019. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº 002/019 - Institui a semana municipal de ações voltadas à Lei Maria da 
Penha nas Escolas Públicas e Privadas de Ensino Fundamental (anos 
finais). Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). É feita a 
leitura na integra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº929/019, Nº930/019 e Nº976/019. Em 
discussão. O vereador Alcivan Rodrigues destaca a propositura de 
Nº976/019 que solicita que possa ser separado o atendimento entre as 
crianças, adolescentes e idosos, pois da forma como está não pode 
continuar e convida a todos os vereadores para fazerem uma visita 
surpresa na UPA, pois o que está acontecendo nessa Unidade de Pronto 
Atendimento é um verdadeiro descaso com o ser humano. O vereador 
Geraldo Silva manifesta seu apoio ao vereador Alcivan e declara seu voto 
favorável. O vereador Divino Bethânia Junior diz que realmente algo 
precisa ser feito, pois há alguns casos em que médicos e funcionários 
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deixam de atender nos postos de saúde e encaminham os pacientes para 
a UPA e com isso contribui para sobrecarregar a UPA. Diz que conversou 
com o Dr. Jean e o mesmo lhe garantiu que será construído uma sala 
para separar esse atendimento, mas destaca que se não fortalecer os 
atendimentos nos Postos de Saúde essa sala que será construída não 
será suficiente pois haverá superlotação de crianças para serem 
atendidas. O vereador Alcivan Rodrigues agradece os apoios recebidos 
nas suas proposituras. Em votação os requerimentos do vereador Alcivan 
Rodrigues. Aprovados por unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº884/019, Nº886/019, Nº888/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº944/019 e 
Nº947/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº973/019, Nº989/019 e Nº990/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. A Vice-Presidente vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) assume a Presidência da Mesa Diretora.    
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº974/019. Em discussão. O vereador Geraldo Silva diz que a sua 
propositura vem com intuito de que possam realizar uma sessão com os 
representantes do Sindicato Rural para que possam discutir a respeito da 
freira Agropecuária – Expoara e também sobre o planejamento da 
mudança de local do Parque de Exposição.  Em votação o requerimento 
do vereador Geraldo Silva.  Aprovado por Unanimidade.  Requerimento 
do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Nº975/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº977/019 e 
Nº980/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº865/019 e Nº901/019. Em discussão. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) pede o voto favorável nas suas proposituras, mas diz que 
gostaria de saber o que está acontecendo, ou seja, o que está faltando 
para implantarem o semáforo na Rua Dom Bosco com a Rua Ademar 
Vicente Ferreira, pois o Sr. Prefeito já autorizou o serviço, e que mais uma 
vez irá na ASTT questionar o Sr. Fabio e o Sr. Caio para saber e que trará 
para essa Casa de Leis a resposta que receber de ambos.  Em votação 
os requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Aprovados por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº986/019 e Nº987/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo Nº966/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso): Nº896/019, Nº897/019, Nº898/019, Nº899/019 e 
Nº905/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza:  Nº940/019 e 
Nº941/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade 
Moções do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº051/019 – De 
aplausos a OAB-TO, Subseção de Araguaína pelos seus 30 anos 
prestando relevantes serviços à nossa cidade e Nº052/19 – De pesar à 
família do Dr. Smylle Pajeú Alves. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Indicação do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan) Nº103/019. Indicação do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão) Nº102/019. Indicações do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº092/019, Nº093/019, Nº094/019 e 
Nº095/019. Indicação do vereador Leonardo Lima Silva Nº085/019. 
Indicações do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº100/019 e 
Nº101/019. Todas as Indicações serão encaminhadas a quem de direito. 
O vereador Alcivan Rodrigues solicita ao Sr. Presidente que possam ser 
inseridas na pauta de hoje seis moções de aplauso de sua autoria. O Sr. 
Presidente diz que não vê problema e nem prejuízo e insere na pauta as 
referidas moções. Moções de Aplauso de autoria do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº059/019 – Á todos os Militares do 
Estado do Tocantins em nome do Comandante Geral Jaison Veras 
Barbosa. Nº053/019 – Á todos os Policiais Civis de Araguaína em nome 
do Delegado da 1ª Regional de Araguaína Dr. Fernando Rizerio Jaine. 
Nº058/019 – Á todos os Militares do 2º BPM em nome do Comandante 
Tenente Coronel João Márcio Costa Miranda. Nº055/019 – Á todos os 
Bombeiros Militares do Tocantins em nome do Comandante Geral 
QOMBM Reginaldo Leandro Silva. Nº054/019 – Á todos os Bombeiros 
Militares de Araguaína em nome do Major QOBM Ciro Guimarães Filho. 
Nº056/019 – Á todos os Policiais Civis do Estado do Tocantins em nome 
do Delegado Geral Dr. Rossilio de Sousa Correia. Em discussão as 
moções de Aplauso do vereador Alcivan Rodrigues. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº057/019 de autoria do 
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vereador José Ferreira (Ferreirinha) – pelo falecimento da Sra. Permina 
Alves de Sousa. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Tribuna: O vereador Alcivan Rodrigues diz que usa a Tribuna para exaltar 
as Policias Militar e Civil e os Bombeiros Militares, pois foi comemorado 
no dia de ontem 21 de abril o Dia das Policias e Bombeiros Militares e que 
não poderia deixar de parabenizar a todos que se dedicam e colocam as 
suas vidas em riscos em prol de salvar a vida do cidadão. Com a palavra 
o vereador Divino Bethânia Junior que diz que fará uso da palavra para 
ressaltar sobre uma obra na nossa cidade que há anos era pra ter saído 
do papel e até hoje nada, que é a obra do Shopping Center e que mais 
uma vez está sendo mobilizado por empresários locais para tentarem 
construir o tão sonhado Shopping da nossa cidade, só que já tem pessoas 
que estão tentando obstaculizar essa obra, estão tentando atrapalhar e 
que estão recorrendo até mesmo a justiça e que lamenta muito que 
pessoas que não conseguem e não conseguiram se realizar estão 
tentando atrapalhar o crescimento da nossa cidade e diz que espera que 
os empresários que estão tentando realizar esse empreendimento 
consigam, pois o benefício será para toda a nossa cidade. Com a palavra 
o vereador Marcus Marcelo destaca que usa a Tribuna para ressaltar as 
Indicações de sua autoria apresentadas nesta sessão referente ao INSS, 
pois já são mais de três anos que a Agência do INSS da nossa cidade 
não dispõe de médico Perito e isso é um absurdo para uma cidade do 
porte 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.  
  


