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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos quatorze 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, Carlos da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva,  Edimar Leandro 
da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 
Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, 
Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, 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 a vereadora Mara José (Zezé Cardoso) para fazer a 
leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura em João – Capitulo – 12, 
Versículo – 16.  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. Os vereadores, Divino Júnior do 
Nascimento, Gideon da Silva Soares e Leonardo Lima Silva chegam a 
sessão e registram suas presenças. O vereador Edimar Leandro registra 
a presença da Sra. Fátima, vereadora da cidade de Babaçulândia. O Sr. 
Presidente registra a referida presença e destaca que  estarão realizando 
uma sessão de Audiência Pública com a presença do Secretário 
Municipal de Infraestrutura e os Deputados Estaduais da nossa cidade 
para tratarem sobre a questão das estradas vicinais do nosso município 
e dos municípios circunvizinhos. Correspondências: OF. 
Nº027/2019/GAB/DM – Câmara Dos Deputados – Gabinete da Deputada 
Dulce Miranda – MDB – TO. Assunto: Recebimento das Indicações 
nº038/2019 e nº057/2019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da 
Silva. OF.Nº145/2019 – Deputado Estadual Elenil da Penha – Presidente 
da Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, 
Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. Assunto: Convite 
para a Audiência Pública a realizar-se no dia 23 de maio do corrente ano 
as 14h00min, no Plenarinho da Assembleia Legislativa para discutirem 
sobre as obras paralisadas no Estado do Tocantins. Oficio 
nº1964/GIGOVPM – Caixa Econômica  Federal – Gerencia Executiva e 
Negocial do Governo Palmas – TO. Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. Oficio nº1942/GIGOVPM/SR 
Tocantins – Assunto: Alteração Contratual. Ordem Do Dia: Projeto de 
Decreto Legislativo Nº002/019 de autoria do vereador Aldair da Costa 
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Sousa (Gipão) – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. 
Alexandro Andrade Toledo, e dá outras providências. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº004/019 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) – Concede Título de Cidadã Araguainense a Sra. 
Marilene Borges de Sousa e dá outras providências. Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº1064/019, Nº1066/019, Nº1067/019, 
Nº1068/019 e Nº1161/019. Em discussão. O vereador Carlos da Silva 
ressalta que a questão das solicitações de reposições de lâmpadas é algo 
que está se repetindo em todas as pautas, e que é preciso que todos os 
vereadores atentem para essa questão para saberem o que realmente 
está acontecendo e que precisam conversar com o Secretário Municipal 
de Infraestrutura para que o mesmo explique a real situação. O vereador 
Wagner Enoque agradece o apoio do vereador Carlos Silva e ressalta que 
conversou com o Secretário Municipal de Infraestrutura e sugeriu ao 
mesmo que possa contratar mais equipes para realizarem os serviços de 
infraestrutura no nosso município e que levasse essa sugestão ao Sr. 
Prefeito. Em votação os requerimentos do vereador Wagner Enoque. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Leonardo Silva registra as 
presenças do Sr. Élson e do Sr. Benjamim. O vereador Marcus Marcelo 
registra a presença do Sr. Leomar Barroso que é pré-candidato a 
vereador da nossa cidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1000/019, Nº1001/019, Nº1002/019, Nº1002/019, Nº1188/019, 
Nº1189/019, Nº1186/019 e Nº1191/019. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes diz que é conhecedor que o requerimento não 
tem força de Lei, mas que expressa e deixa materializado o clamor da 
nossa população. Faz referência a dois requerimentos que é o de 
Nº1189/019 que trata da limpeza no Cemitério São Lázaro, visto que é 
preciso que se tenha o mínimo de limpeza num local onde os nossos 
munícipes visitam, para prestarem homenagens aos seus entes queridos. 
Ressalta também as proposituras de tratam da limpeza de lotes baldios 
no setor Camargo, assim como a propositura que solicita a realização de 
uma sessão para tratarem do referido setor e onde serão abrangidos 
vários assuntos acerca do setor Camargo. Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) ressalta que já apresentou propositura 
solicitando a construção de calçada em torno do Cemitério São Lázaro e 
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manifesta seu apoio ao autor da propositura. Em aparte o vereador 
Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) diz que já esteve na Prefeitura e na 
Imobiliária responsável pelo referido empreendimento e que um fica 
jogando a responsabilidade para o outro, e com a realização da sessão 
poderão saber ao certo de quem é a responsabilidade para que as 
melhorias possam ser realizadas. Em aparte o vereador Geraldo Silva diz 
que é preciso saber de quem realmente é a responsabilidade do setor 
Camargo e com a realização de uma sessão isso será possível. Em 
aparte o vereador José Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o autor das 
proposituras pela iniciativa das mesmas e manifesta seu voto favorável. 
O vereador Marcus Marcelo diz que esteve acompanhando ao Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas numa reunião com o Sr. Governador Mauro Carlesse e 
que foi firmado um convênio com o município de Araguaína no valor de 
R$07 milhões, para a revitalização do DAIARA e que só está faltando o 
Governo do Estado liberar os recursos e por isso faz um apelo aos cinco 
Deputados Estaduais da nossa cidade que façam empenho junto ao Sr. 
Governador para a liberação desses recursos. Com relação a propositura 
que pede a limpeza do Cemitério São Lázaro parabeniza o autor pela 
apresentação da mesma, pois recebeu um telefonema de uma cidadã 
comunicando a ele sobre a situação em que se encontra o Cemitério São 
Lazaro e que iria protocolar um requerimento sobre essa questão, mas o 
vereador Terciliano Gomes já o fez. Em votação os requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1148/019, 
Nº1149/019, Nº1179/019, Nº1180/019 e Nº1181/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1122/019, Nº1123/019, Nº1124/019, 
Nº1125/019 e Nº1132/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1163/019 e Nº1164/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Lula. O 
vereador Edimar Leandro registra a presença do seu irmão o Sr. Edivan 
Leandro.  A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1128/019, Nº1133/019 e 
Nº1165/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
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Nº1159/019 e Nº1160/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº1168/019 de autoria do vereador Gilmar 
Oliveira Costa. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o 
autor pela apresentação da propositura que solicita instalação de 
bebedouros no Parque Cimba e diz que tem recebido pedidos da 
instalação de bebedouros também na Via Lago, assim como de banheiros 
públicos. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº1144/019, Nº1145/019 e 
Nº1146/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº1142/019, Nº1169/019, Nº1170/019, Nº1171/019, Nº1172/019, 
Nº1111/019 e Nº1141/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº1134/019, Nº1135/019, Nº1136/019, Nº1137/019 e 
Nº1138/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite da Rocha Silva (Professor Delan): 
Nº1047/019, Nº1048/019, Nº1049/019, Nº1050/019 e Nº1051/019. Em 
discussão. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que as suas 
proposituras solicitam reposições de lâmpadas e ressalta que há locais 
na nossa cidade que numa rua se tem três postes com lâmpadas 
queimadas e que é uma falta de respeito para com os nossos munícipes. 
Em votação os requerimentos do vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan). Aprovados por Unanimidade. O vereador Edimar Leandro registra 
a presença do Sr. Gentil Carneiro. Requerimentos do vereador Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº1115/019, Nº1116/019 
e Nº1117/019. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
o setor Monte Sinai precisa de uma atenção especial por parte do Poder 
Público, visto que o referido setor precisa da recuperação não somente 
da rua que cita na referida propositura, mas muitas outras. Com relação 
a propositura que solicita a reforma do Parque das Águas e diz que 
quando era administrado pela Maçonaria era muito bem administrado e 
foi só passar para administração do Poder Público ficou em péssimo 
estado e a população hoje não pode mais usufruir deste local que 
encontrasse com toda a sua estrutura física num estado horrível.  Em 
votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Junior. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº1102/019, Nº1104/019, Nº1105/019, Nº1131/019 e 
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Nº1150/019. Em discussão. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado 
Alcivan) destaca que está solicitando que seja marcada uma data para a 
realização de uma homenagem aos Policiais Militares que foram 
transferidos para a Reserva Remunerada os quais se dedicaram durante 
toda a carreira em defesa da sociedade e que será uma forma de 
reconhecimento desta Casa de Leis a esses valorosos guerreiros e 
guerreiras e que neste evento possa ser entregue um certificado de 
moção de aplauso ou outro tipo de honraria. Em votação os 
requerimentos do vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan). 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº1100/019, Nº1101/019 e Nº1129/019. Em discussão. O 
vereador Aldair da Costa (Gipão) destaca que solicita o cumprimento da 
Lei Nº2879 que trata da doação de sobras de materiais de construção 
para pessoas carentes, mas diz que gostaria de ressaltar é a propositura 
de Nº110/019 que solicita o cumprimento da Lei Nº2685 para que seja 
colocado no site da Prefeitura o nome e fotos das pessoas desaparecidas, 
para que possam dar mais publicidade a essa questão, pois só quem tem 
uma pessoa querida que está desaparecida sabe da importância dessa 
divulgação. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) parabeniza e 
cumprimenta o autor pela apresentação da propositura de Nº1100/019. O 
vereador Edimar Leandro diz que gostaria de somar forças ao autor da 
matéria, uma vez que, já apresentou uma matéria solicitando ao Executivo 
Municipal que publique fotos de desaparecidos no Diário Oficial do 
município. 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. Moção de 
Aplauso Nº 068/019 de autoria da vereadora Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) - Nº 068/19 – Ao Vereador Terciliano Gomes Araújo, pelo 
brilhante trabalho executado à frente da UVET – União dos Vereadores 
do Tocantins. Em discussão. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz 
que apresenta essa moção em reconhecimento ao excelente trabalho que 
o vereador Terciliano Gomes vem realizando frente a UVET. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes agradece imensamente por essa 
homenagem e diz que irá se abster de votar nessa matéria uma vez que, 
a mesma se refere a sua pessoa. O vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) assume a presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que essa moção é ao Presidente da 
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UVET que é o vereador Terciliano Gomes ao cargo de Presidente da 
UVET que o mesmo representa e destaca que gostaria de associar-se a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) quanto a essa moção e manifesta 
seu voto favorável a referida matéria. O vereador Marcus Marcelo 
cumprimenta a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pela apresentação 
da referida moção e que o vereador Terciliano Gomes tem feito um grande 
trabalho frente a UVET e que é testemunha do quanto o vereador 
Terciliano Gomes tem se dedicado e tem agido com muita maestria. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) cumprimenta a vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) e parabeniza o vereador Terciliano Gomes 
pela forma como desempenha a presidência da UVET. Em votação a 
moção de Nº068/019. Aprovado por Unanimidade. Com a abstenção do 
vereador Terciliano Gomes Araújo por ser o homenageado da moção. 
Moção de aplausos Nº078/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo – À Comissão organizadora do 1° Simpósio de Saúde Mental de 
Araguaína (SISMA), ocorrido nos dias 03 e 04 de maio de 2019, no 
auditório da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Araguaína. Em 
discussão. O vereador Terciliano Gomes diz que apresenta essa moção 
como uma forma de reconhecimento desta Casa de Leis para esse evento 
que foi realizado e que essa Comissão é merecedora dessa homenagem. 
O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) solicita para subscrever 
na moção. O vereador Wagner Enoque parabeniza o autor pela 
apresentação da moção e pede para subscrever na matéria. O vereador 
Terciliano Gomes agradece os apoios recebidos e que será uma honra a 
subscrição dos vereadores na sua matéria. Em votação a moção de 
Nº078/019. Aprovado por Unanimidade.  Indicação Nº139/019 de autoria 
do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). A indicação será 
encaminhada a quem de direito. Tribuna: O vereador Terciliano Gomes 
diz que usa essa Tribuna para alertar a todos os vereadores sobre o que 
está acontecendo com outras pessoas e que aconteceu com ele, onde 
uma pessoa cria uma conta falsa com um perfil falso num site da internet 
e que é preciso que todos fiquem atentos pois isso está ocorrendo com 
pessoas públicas. Em aparte o vereador Marcus Marcelo diz que o 
vereador Terciliano Gomes está passando, por uma situação em que 
passou no final do ano passado onde usaram seu nome e que fez a 
ocorrência policial e que teve ainda mais outro caso em Palmas também 
usando o seu nome e que essa quadrilha de estelionatários está em todo 
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o Brasil. O vereador Divino Bethânia Junior diz que nenhuma pessoa está 
livre de passar por uma situação dessa e que é muito importante divulgar. 
O vereador Edimar Leandro destaca que usa a Tribuna para fazer uma 
cobrança ao Sr. Prefeito Municipal com relação a realização do Concurso 
Público do Quadro Geral da Prefeitura, visto que essa questão foi uma 
promessa de campanha do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas e que já está 
chegando ao fim do segundo mandato do mesmo e até agora nada foi 
divulgado.  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.  
  


