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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos seis dias do mês Maio 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, Divino Junior do Nascimento, 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 quinze. 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 em Lucas – 
Capitulo – 06, Versículo – 45. O secretario vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza chega a sessão e registra sua presença. O vereador Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior) fala a respeito do 
requerimento de sua autoria Nº1113/019 que trata do PCCR dos 
Procuradores efetivos do Município, para que o mesmo possa ser coloca 
em votação agora, por isso pede alteração da pauta, uma vez que, os 
Procuradores do Município estão presentes para acompanhar essa 
votação. O Sr. Presidente registra as presenças dos Procuradores 
Concursados do Município que estão presentes nesta sessão: Dr. José 
Pinto Quezado, Dr. Djair Batista de Oliveira, Dra. Ana Paula Noé e Dr. 
Samuel Rodrigues Freire e informa que após a leitura das 
correspondências se manifestará a respeito da solicitação que foi feita 
pelo vereador Divino Bethânia Junior. Correspondências: Oficio Gabinete 
do vereador Carlos da Silva Leite Nº037/019 – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 06/05/2019. Oficio Nº223/2019 – P/3 – 2º BPM 
– Sr. João Márcio Costa Miranda – TEM CEL. QOPM – Comandante do 
2º BPM. Assunto: Reintegração de Posse. OF. Nº024/2019/GAB/DM – 
Câmara Municipal dos Deputado – Gabinete da Deputada Dulce Miranda 
– Assunto: Resposta ao recebimento da Indicação nº030/2019 de autoria 
do vereador Geraldo Francisco da Silva. Oficio Nº72/2019 – CREAS – 
Assunto: 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes – Campanha Faça Bonito. Oficio 
CERESTE/SMS Nº 534/2019 – Assunto: Campanha Alusiva ao Dia 
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Nacional em Memórias às Vítimas de Acidentes e Doenças Ocupacionais. 
O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador 
Divino Bethânia Junior. Sendo aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente informa que será colocado os dois requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Junior em votação. Requerimentos do vereador Divino 
Junior do Nascimento: Nº983/019 e Nº1113/019. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Junior agradece ao Sr. Presidente por ter 
atendido a sua solicitação e aos vereadores por terem aprovado a 
alteração de pauta. Destaca que nada mais justo que a pessoa receber 
pelo trabalho que exerce, pois o Procurador comissionado recebe um 
salário maior do que o Procurador Concursado, sendo que é preciso que 
fica claro que não está desmerecendo os outros procuradores e nem 
fazendo a comparação de um ou outro que trabalhe mais ou menos, por 
isso apresenta a propositura de Nº1113/019 que solicita que possa ser 
instituído o PCCR dos Procuradores Jurídicos do município e que caso o 
PCCR demore, pois requer um estudo maior, então que a atualização 
salarial dos Procuradores efetivos do município possa ser equivalente ao 
cargo de Assessor Técnico I. Em aparte o vereador Marcus Marcelo 
cumprimenta e parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela 
apresentação do requerimento Nº1113/019, pois não se pode ter dois 
pesos e duas medidas e manifesta seu voto favorável. Em aparte o 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) ressalta que é uma propositura 
muito bem-vinda e manifesta seu voto favorável. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que a situação dos Procuradores é delicada e precisa 
desse apoio. Em aparte o vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) 
manifesta seu voto favorável e ressalta que essa propositura está 
solicitando para que seja feita a justiça. O Sr. Presidente destaca que a 
demanda que o vereador Divino Bethânia Junior é muito justa, pois 
conversou com os Procuradores que estão presentes e foi informado que 
o Procurador da cidade de Ananás tem o salário maior do que o 
procurador efetivo do nosso município e se forem verificar a questão de 
atribuição pelo tamanho da demanda os Procuradores do nosso 
Município, deveriam ter o salário melhor. Em votação os requerimentos 
do vereador Divino Bethânia Junior. Sendo aprovados por Unanimidade. 
Ordem Do Dia: VISITA INSTITUCIONAL – CREAS – Centro de 
Referência Especializada de Assistência Social. Assunto: 18 de Maio – 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e 
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Adolescentes – Campanha Faça Bonito. Com a apalavra a Sra. Elisabete 
Távora Milhomem – Coordenadora do CREAS, fala com relação a 
Campanha Faça Bonito – 18 de maior, que é uma Campanha Nacional, 
diz que alarmante o número de crianças que são encaminhadas ao 
CREAS, só no ano passado foram quase oitenta casos encaminhados ao 
CREAS e que essa Campanha começará hoje e que será divulgada em 
todas as escolas abordando a questão do combate à Exploração Sexual 
de Criança e Adolescente, esse ano serão dez escolas municipais e dez 
escolas estaduais onde faram as palestras e pede a ajuda de todos para 
divulgarem essa campanha. Com a palavra a Sra. Aldeci Pereira Marinho 
– Conselheira Polo I que cumprimenta a todos os presentes e ressalta 
que será de suma importância que todos divulguem a Campanha do dia 
18 de maio, pois não se trata apenas de uma semana de Campanha, é 
preciso que todos abracem essa causa e diz que gostaria de agradecer 
os parceiros que estão apoiando essa causa. O vereador Wagner Enoque 
parabeniza todos que estão à frente dessa Campanha, e em especial a 
Sra. Elisabete que é uma guerreira e que precisa sim ser muito mais 
valorizada pelo gestor público. A Sra. Elisabete agradece muito as 
palavras do vereador Wagner Enoque. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes cumprimenta a todos os presentes e ressalta que é 
preciso valorizar acima de tudo a Família que é a célula mãe da nossa 
sociedade, pois sem a presença da família as acrianças e adolescentes 
ficam à mercê de pessoas más, por isso parabeniza a todos que estão à 
frente dessa Campanha que desempenham um excelente trabalho na 
nossa cidade, principalmente com as crianças que sofrem com pessoas 
pecadoras e tenebrosas. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que 
já trabalhou como Conselheiro Tutelar e destaca que é conhecedor do 
importante trabalho que esses órgãos realizam com tanto afinco e 
dedicação, diz  que essa Campanha do dia 18 de maio foi criada pois 
neste dia uma criança de 08 anos foi violentada e assassinada e que isso 
ocorreu no ano de 1973 e até hoje não solucionaram esse caso, ou seja, 
os responsáveis não foram punidos e por isso criaram essa data com o 
intuito de ajudar a combater esse mal e ajudar inúmeras crianças e jovens 
que sofrem com esse mal. Parabeniza a todos que estão envolvidos 
nessa causa e que é preciso que todos atentem para a importância dessa 
campanha. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior diz que o 
Pedófilo não tem uma característica especifica para identificarem, por isso 
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é muito difícil essa questão e manifesta sua preocupação com relação a 
esse tema, são situações extremamente delicadas e que há casos que 
ocorrem com pessoas de dentro da própria família, e muitas vezes é o 
próprio pai, tio ou um parente da vítima, e a vulnerabilidade da criança é 
muito grande diante dessa situação. Destaca que a sociedade precisa 
amadurecer quanto a essa questão, pois muitos condenam a própria 
vítima ao invés de condenar o culpado, por isso o poder público precisa 
ser mais atuante nessa situação e que coloca-se a disposição para ajudar 
no que for possível, pois no seu ponto de vista, quem comete esse crime 
deve ser punido com castração química ou pena de morte. O Sr. 
Presidente parabeniza e cumprimenta as Sras. Elisabete e Aldeci e as 
parabenizam pelo trabalho que realizam e que esta Casa de Leis está 
sempre de portas abertas para recebê-las. Dando continuidade à sessão 
o Sr. Presidente informa que receberam um oficio do CEREST – Centro 
de Referência do Trabalhador solicitando que pudessem fazer uso da 
Tribuna Livre para falarem sobre o assunto – Campanha Alusiva ao Dia 
Nacional em Memórias ás Vítimas de Acidentes e Doenças Ocupacionais, 
e como o dia que foi solicitado não haveria sessão ordinária, o uso da 
Tribuna Livre foi marcado para o dia de hoje e solicita do Secretário que 
faça a leitura do Artigo – 196 do Regimento Interno que disciplina o uso 
da Tribuna Livre. É feito a leitura do Artigo – 196 do Regimento Interno.   
Em seguida o Sr. Presidente convida para fazer uso da Tribuna Livre a 
Sra. Eleonora – Coordenadora do CEREST, que cumprimenta a todos os 
presentes e faz uma explanação através do Data Show sobre as questões 
de que comprometem a segurança dos trabalhadores, como podem ser 
prevenidos os acidentes de trabalho e as responsabilidades dos 
empregadores e dos empregados. Destaca que são cerca de cinco mil 
trabalhadores morrem no trabalho no mundo inteiro e que por ano são 
cerca de 700 mil acidentes no trabalho só no Brasil. Dia 28 de Abril é o 
dia internacional de prevenção aos acidentes no trabalho e também Dia 
Mundial em Memória as Vítimas de Acidentes no Trabalho. Em Araguaína 
no período de dez anos foram mais de três mil casos de acidentes de 
trabalho e que esses dados é apenas do SUS e se fossem registrar todos 
os acidentes os dados seriam muito mais. O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) ressalta que os dados de óbitos são grandes e que não 
pode ser esquecido que também há os acidentes de trabalho doméstico 
que não são registrados. O vereador Gideon Soares ressalta que o prédio 
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do CEREST teve uma Sede inaugurada no setor Entroncamento que 
recebeu o nome do seu irmão falecido e que esse prédio está totalmente 
desativado e pergunta onde está funcionando hoje o CEREST e sabe da 
importância desse órgão. A Sra. Eleonora ressalta que o CEREST hoje 
está funcionando num prédio alugado na Rua 15 de Novembro e que o 
CEREST recebeu verbal para a construção de prédio próprio e que a 
Gestão Pública decidiu por reformar o antigo prédio do CEREST e 
destaca que o CEREST recebe 30 mil reais por mês para manter todas 
as ações do CEREST, e também para manter as ações dos dezessete 
municípios que administram e que trabalham com uma equipe 
multidisciplinar. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha pede alteração de pauta para a votação dos seus 
requerimentos visto não estar se sentindo bem e posterior a votação pede 
permissão para poder se retirar da sessão. O vereador Marcus Marcelo 
ressalta a importância do trabalho do CEREST e parabeniza a equipe do 
CEREST.  A Sra. Presidente em exercício vereadora Maria José Cardoso 
(Zezé Cardoso) informa que suspenderá a sessão para que possam tirar 
uma foto oficial com os membros do CEREST e após retornarem colocará 
em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan). A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Em votação a 
solicitação feita pelo vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº1025/019, Nº1026/019, Nº1027/019, 
Nº1028/019 e Nº1029/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº016/019 de autoria do vereador Delaite 
Rocha da Silva (Professor Delan). Projeto de Lei Nº022/019 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº005/019 de autoria do vereador Gideon da Silva Soares. Os referidos 
projetos serão encaminhados às Comissões competentes. O vereador 
Alcivan Rodrigues pede a retirada da pauta da propositura Nº985/019 de 
sua autoria para que a mesma entre na pauta da próxima sessão. A 
referida matéria é retirada da pauta a pedido do autor da mesma.  
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº1103/019, Nº931/019 e Nº1003/019. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) diz que gostaria de 
ressaltar a propositura de Nº1003/019 que solicita uma sessão para 
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debaterem sobre o retorno do Tiro de guerra e a possível instalação de 
uma Unidade Militar do Exército Brasileiro na nossa cidade. Ressalta que 
o local onde funcionava o Tiro de Guerra, hoje encontra-se abandonado 
e que é preciso que o Poder Público, que o Executivo Municipal assuma 
a responsabilidade de fazer a parceria o convênio com o Exército para 
que possam ter o retorno do Tiro de Guerra para a nossa cidade. Destaca 
que o Tiro de Guerra desempenhava inúmeros trabalhos no nosso 
município e que a sua extinção trouxe muito prejuízos, pois os jovens que 
precisam se alistar e que desejam seguir a carreira militar precisam 
procurar outros municípios para realizarem essa função, ou seja, para 
uma cidade do porte de Araguaína isso não deveria acontecer. Em aparte 
o vereador Marcus Marcelo diz que quando esteve por dois meses como 
Chefe de gabinete do Sr. Prefeito, recebeu o General que não recorda 
agora o nome, e que o mesmo lhe disse que faltava  o apoio por parte do 
Executivo Municipal para que conseguissem esse retorno do Tiro de 
Guerra e que despachou com o Sr. Prefeito sobre essa situação e que 
este manifestou positivamente, só que é um processo demorado, pois 
precisa ter a liberação vinda de Brasília e que é preciso saber se foi 
protocolado o documento por parte do Exército solicitando esse retorno e 
manifesta seu apoio com relação a essa questão e manifesta também seu 
voto favorável as proposituras apresentadas. Em aparte o vereador 
Wagner Enoque parabeniza o autor pela apresentação dessa propositura 
e diz que acredita que com o atual Presidente do Brasil esse retorno não 
deverá demorar tanto tempo. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado 
Alcivan) diz que continuará lutando por essa causa e agradece os apoios 
recebidos.  Em votação os requerimentos do vereador Alcivan. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº967/019, Nº968/019, Nº969/019, Nº1036/019 e Nº1043/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) registra as presenças do Sr. Verissimo 
Brito e do Sr. Pingo. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1033/019, Nº1034/019, Nº1035/019, 
Nº1038/019 e Nº1039/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº1011/019, Nº1014/019 e Nº1015/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1037/019 de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Em 
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discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
Nº979/019 de autoria do vereador Gideon da Silva Soares. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento Nº1060/019 de 
autoria do vereador Gilmar Oliveira Costa. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1079/019, Nº1080/019, Nº1106/019 e 
Nº1107/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº868/019 e Nº895/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1019/019, Nº1061/019 e Nº1058/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo pede a retirada 
da propositura Nº1071/019 de sua autoria pois irá analisa-la melhor. O 
referido requerimento é retirado de pauta a pedido do autor. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1059/019 e Nº1072/019. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo 
ressalta a propositura de Nº1072/019 que solicita a reimplantação da 
Casa do Artesão, visto que é preciso valorizar a produção dos nossos 
artesões e destaca também que quando tinham a Casa do Artesão 
funcionando eram vendidos os remédios que eram produzidos na 
Farmácia Alternativa e que a população pede por esse retorno. Em 
votação os requerimentos do vereador Marcus Marcelo. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso): Nº1073/019 e Nº1074/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº954/019, Nº993/019, Nº994/019, Nº995/019 e 
Nº996/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A 
Sra. Presidente suspende a sessão. Reaberto os trabalhos.  O Sr. 
Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da 
Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1006/019, Nº1010/019, Nº1012/019, Nº1013/019 e Nº1020/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Projeto de 
Resolução Nº003/019 de autoria da Mesa Diretora – Dispõe sobre a 
constituição da Comissão Especial Revisora da Lei Orgânica do Município 
e da Elaboração do Novo Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Araguaína – TO e dá outras providências. É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 



 
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 

Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues pede a retirada da pauta da 
Indicação Nº132/019 de sua autoria para que a mesma retorne na pauta 
da próxima semana. O Sr. Presidente retira de pauta a referida matéria a 
pedido do autor da mesma. Moção de Pesar Nº063/019 de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – À família do Sr. 
João da Silva Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº064/019 de autoria do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) – Aos Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem 
da nossa cidade, pelo Dia Mundial do Enfermeiro. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº062/019 de 
autoria do vereador Gilmar Oliveira Costa – À Contabilista Josiani 
Fraportti, em homenagem ao Dia do Contabilista Brasileiro. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº065/019 de autoria do vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Á 
Família da Sra. Terezinha de Jesus Barros do Espirito Santo. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº066/019 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona) – À Família do Sr. João da Silva Oliveira. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº131/019 de autoria do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão). Indicações de autoria do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº106/019, 
Nº107/019 e Nº133/019. Indicação Nº134/019 de autoria do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto).  Indicações de autoria do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº115/019, 
Nº116/019, Nº117/019, Nº118/019 e Nº119/019. Indicações de autoria do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº109/019, Nº110/019, Nº127/019 e 
Nº128/019. Indicações de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo: Nº113/019 e Nº114/019. Indicação Nº126/019 de autoria do 
vereador Wagner Enoque de Souza. Todas as Indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. 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.  
  


