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  Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos doze dias do mês Agosto 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, Delaíte 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, Silvinia 
Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes  Araújo e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo 1º. O secretario vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. A vereadora Silvinia Pereira usa a 
Tribuna para fazer um agradecimento especial a cada pessoa que a 
ajudou para chegar a esta Casa de Leis e agradece ao vereador Gideon 
Soares que se licenciou para assumir a Presidência do Instituto 
Tecnológico de Araguaína e com isso ela pode assumir a suplência do 
mesmo. Os vereadores, Divino Junior do Nascimento e Leonardo Lima 
Silva chegam a sessão e registram suas presenças.  Correspondências: 
Oficio Nº600/2019/JIJ – Juizado Especial da Infância e Juventude de 
Araguaína – Assunto: Clínica Escola Mundo Autista. Oficio Circular 
Nº01.2019 – Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência – Assunto: 
Convite para reunião prévia para organização da Caminhada que integra 
a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no 
Auditório do CEM Castelo Branco. Oficio Nº04/2019 PT/ARN – Partido 
dos Trabalhadores de Araguaína – TO. Assunto: Solicitação do uso do 
Plenário para o dia 08/09/2019, juntamente com sonoplastia e 
copa/cozinha. O Sr. Presidente informa que o Plenário é cedido para 
todos os partidos independente de qual partido esteja solicitando, pois, 
todas as solicitações que são feitas são colocadas para apreciação e 
votação durante as sessões. Em seguida o Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação do Plenário feita através do Oficio Nº04/2019 – PT. 
Sendo aprovada por Unanimidade. Com uma abstenção do vereador 
Wagner Enoque. O Sr. Presidente informa e solicita que fique registrado, 
que todas as despesas deste evento do PT serão custeadas pelo próprio 
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partido a Câmara Municipal está cedendo apenas o espaço do Auditório 
e da copa/cozinha.  O vereador Geraldo Silva ressalta a sua preocupação 
com relação a situação em que se encontra o transporte escolar da nossa 
cidade, pois as crianças da zona rural estão sem poder ir à escola pela 
falta de transporte e que gostaria de pedir ao vereador Marcus Marcelo 
que assumiu a liderança do Sr. Prefeito nesta Casa de Leis que possa 
interferir junto ao Sr. Prefeito e ao Secretário responsável por essa 
questão para que as providências sejam tomadas o mais rápido possível 
e o transporte possa ser regularizado. O vereador Marcus Marcelo diz que 
está aguardando a oficialização do seu nome como líder do Sr. Prefeito 
nesta Casa de Leis, para que possa se manifestar oficialmente, mas 
informa que irá procurar o Sr. Secretário Municipal da Educação para 
marcar uma reunião, para que possam saber ao certo como está essa 
situação do transporte escolar e convida o vereador Geraldo Silva para 
acompanha-lo nesta reunião. O vereador Gilmar diz que essa situação é 
muito preocupante, pois as crianças estão sendo penalizadas. O vereador 
Leonardo Lima registra a presença da sua amiga a senhora Tediane. O 
Sr. Presidente convida a Ex-vereadora desta Casa de Leis a Sra. 
Verônica, para ocupar a Tribuna de Honra, juntamente com seu filho o Sr. 
Sandro – Secretário Executivo da Secretaria Municipal de Saúde. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: Leitura do 
Oficio Nº067/2019 – GAB/PREF – Prefeito Municipal – Ronaldo Dimas 
Nogueira Pereira. Assunto: Indicação do Líder do Prefeito – Vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo. Visita Institucional – Sr. Frederico 
Minharro Prato – Secretário Municipal de Planejamento. Assunto: 
Apresentação do Projeto da nova Câmara Municipal de Araguaína.  O Sr. 
Presidente registra a presença do Dr. Marcus Reis – Advogado e 
Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Católica e registra a sua 
admiração pelo mesmo, em seguida passa a palavra ao Sr. Secretário 
Frederico Minharro que faz uma apresentação através de imagens, 
fazendo uma explanação detalhada de como será o novo prédio da 
Câmara Municipal com suas repartições, departamentos e esclarece que 
serão dois prédios interligados, totalizando uma área de 03mil e 
quinhentos metros quadrados. O Sr. Secretário Frederico ressalta que 
após concluírem todos os projetos estruturais que deverá ser cerca de 
sessenta dias, e tendo o aval desta Casa de Leis poderão dar início às 
obras e o prazo para o término gira em torno de dezoito meses, mas que 
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poderão concluir até mesmo em doze meses, dependendo da evolução 
da obra e não ocorrendo nenhum contratempo. O Sr. Presidente agradece 
a presença do Secretário Frederico e diz que espera que possam dar 
início às obras do novo prédio o mais breve possível, pois o atual prédio 
da Câmara Municipal já está no seu limite, sendo que o Plenário das Casa 
já não comporta mais a realização de eventos grandes e sessões 
especiais, ou seja, estão precisando com urgência de um novo prédio com 
todas as adaptações necessárias para melhor atender a nossa 
população. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos.  Projeto de Lei 
Nº060/018 – Institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro 
Emprego nas Escolas Públicas Municipais e dá outras providências. 
Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº017/019 – Dispõe 
sobre a publicação gratuita no Diário Oficial de Araguaína, de dados e 
fotografias de pessoas desaparecidas. Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº018/019 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de estabelecimentos afixarem o número do Conselho 
Tutelar para denúncia de abusos contra crianças e adolescentes e dá 
outras providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº020/019 – Declara de Utilidade Pública a Igreja do 
Evangelho Quadrangular da Cidade de Araguaína. Autor: Wagner 
Enoque de Souza. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  O vereador Edimar Leandro pede a retirada do Projeto de 
Lei Nº023/019 – Determina a utilização de mangueiras transparentes em 
bombas de combustíveis que é de sua autoria. O Sr. Presidente retira de 
pauta o Projeto de Lei Nº023/019 a pedido do autor do mesmo. Projeto de 
Lei Nº026/019 –Institui no município de Araguaína, a Semana Municipal 
de Prevenção, Conscientização e Combate ao uso de Drogas. Autor: 
Wagner Enoque de Souza. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O autor da matéria defende a importância da mesma e 
como irá ajudar na conscientização do combate as drogas. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente pede para que seja 
constado em ata que o vereador Carlos Silva teve que se ausentar da 
sessão por motivo inadiável. Leitura do Oficio Ver. Carlos Silva – 
Nº075/2019 – Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite. Assunto: 
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Solicitação de mudança da data da sessão do dia 13 de Agosto que foi 
requisitada a presença dos membros do IMPAR, para uma data posterior 
tendo em vista que o autor da propositura que fez a solicitação não poderá 
estar presente por motivo de viagem. Projeto de Lei Nº030/019 –Institui a 
Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Autor: Terciliano Gomes Araújo. É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº031/019 –Dispõe sobre o tombamento, 
como patrimônio histórico, da Escadaria da Igreja Católica São José 
Operário, no Bairro JK, e dá outras providências. Autor: Leonardo Lima 
Silva. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão.  O 
vereador Leonardo Lima autor da matéria ressalta que a escadaria do 
Bairro JK, já é considerada um patrimônio pelos moradores do referido 
bairro, e por todos que frequentam essa localidade e que apresenta esse 
projeto para que seja regulamentado essa situação e para que o Poder 
Público possa colaborar com a sua preservação. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº035/019 – Atribui aos 
organizadores de eventos diversos, a responsabilidade pela limpeza das 
ruas ou áreas públicas e privadas após a realização das atividades, e dá 
outras providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. É feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Wagner Enoque 
defende a importância do seu projeto e destaca que apresenta o mesmo 
com intuito de fomentar a geração de empregos e a preservação do meio 
ambiente. Ressalta que é preciso que conscientizar as pessoas que 
realizam eventos, da importância de deixar o local limpo e organizado, 
para que outras pessoas possam usá-los também.  A vereadora Silvinia 
Pereira diz que irá se abster do voto neste primeiro momento, pois no seu 
ponto de vista, a pessoa que realiza um evento já paga muitas taxas e 
dentre elas já está incluso a limpeza do local pela Prefeitura e que é 
preciso atentar também para a questão de que se o responsável pelo 
evento terceirizar esse serviço será mais uma despesa, mas diz que irá 
analisar melhor essa matéria para se posicionar na próxima votação. O 
vereador Geraldo Silva destaca que realmente são muitas taxas e que 
não se pode tirar a responsabilidade do município, ou seja, será mais um 
tributo em cima do cidadão quando for realizar um evento e que isso 
precisa ser visto com cuidado. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) sugestiona para que o autor retire a matéria, uma vez que, a 
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mesma está com uma certa incoerência com relação ao público e privado 
na realização dos eventos e isso poderá ser analisado e modificado. O 
vereador Terciliano diz que a matéria possui os dois pareceres 
constitucional e ressalta a importância desse projeto parabenizando o 
autor pela apresentação do mesmo.  A Sra. Presidente em exercício 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) encerra a sessão pois o prazo 
regimental da mesma esgotou e não foi pedido prorrogação da sessão 
em tempo hábil de acordo com o Artigo 115 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada.  

  
  


