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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil 
e dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 
Jose Ferreira Barros Filho, Maria José Cardoso Santos, Marcus Marcelo 
de Barros Araújo, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de doze. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Gilmar Oliveira para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Hebreus – Capítulo – 
11, Versículo – 06.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) 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, 
Leonardo Lima Silva e Silvinia Pereira de Sousa Pires chegam a sessão 
e registram sus presenças. Correspondências: Oficio Nº02/2019 – Polícia 
Comunitária – Assunto: Posse do Conselho Comunitário de Segurança 
Pública e Defesa Social do Distrito de Novo Horizonte – Araguaína – 
Tocantins.  O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Wilson Carvalho 
– Assessor do Senador Eduardo Gomes. Ordem Do Dia: Requerimentos 
do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1815/019 e 
Nº1816/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão):  Nº2190/019 
e Nº2034/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Carlos da Silva Leite Nº2078/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2000/019 
e Nº2186/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que observou que está 
havendo uma organização, uma movimentação no Plenário com a 
presença dos moradores do Setor Alto Bonito e devido a isso faz uma 
solicitação verbal para que um representante do setor Alto Bonito possa 
fazer uso da palavra, sendo que é preciso que fique bem claro que esta 
Casa de Leis sempre esteve aberta para receber a todos da nossa 
população e com os moradores do Setor Alto Bonito não será diferente e 
não foi diferente das outras vezes que estiveram na Câmara Municipal, 
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mesmo que foi divulgado que esses moradores foram expulsos da 
Câmara Municipal na última vez que estiveram aqui e isso não é verdade, 
pois a sessão foi suspensa para recebe-los. O Sr. Presidente solicita do 
vereador Divino Bethânia Junior que anote os nomes das pessoas do 
Setor Alto Bonito que irão fazer uso da palavra, e que atentem para as 
normas regimentai e que continuaram com a ordem do dia, visto que hoje 
são duas pautas para serem aprovadas e no momento oportuno abrirá o 
espaço aos referidos moradores. Requerimento do vereador Delaíte 
Rocha da Silva (Professor Delan) Nº2051/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1949/019 e Nº1950/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da 
Mesa Diretora.  Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de 
Souza (Enoque Neto): Nº1954/019 e Nº1955/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº2128/019 e Nº2069/019.  
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº2066/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº2127/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2089/019 e Nº2082/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1988/019 e Nº1989/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº2171/019 e Nº1896/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº1982/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº1961/019 e 
Nº 1962/019. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2172/019 e Nº2104/019. Em discussão. Os vereadores Leonardo Lima, 
Divino Bethânia Junior e Alcivan Rodrigues manifestam seus apoios e 
solicitam para subscreverem na referida propositura. O vereador 
Terciliano Gomes agradece pelas manifestações de apoio e ressalta que 
o requerimento está aberto para os vereadores que queiram subscrever. 
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Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza:  Nº1841/019 e Nº1857/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº160/019 – Á Família do Sr. 
Luís Teles de Alencar. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Moções de Aplauso da 
vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº155/019 – Ao 
Conselho Regional de Educação Física no Tocantins e a todos 
profissionais em alusão ao dia do Profissional de Educação Física, 
comemorado no dia 01 de setembro de 2019. Nº156/019 – Ao Conselho 
Regional de Nutricionistas (CRN), da 1ª Região e todos profissionais da 
área em alusão ao dia do Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto 
de 2019. Nº157/019 – Ao Conselho Regional de Biologia 4ª Região no 
Tocantins e todos profissionais em alusão ao dia do Biólogo, comemorado 
no dia 03 de setembro de 2019. Nº158/019 – Ao Sindicato dos Bancários 
no Tocantins (SINTECTO), e a todos profissionais da área em alusão ao 
dia dos Bancários, comemorado no dia 28 de agosto de 2019 e Nº159/019 
–Ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), no Tocantins 
e a todos profissionais em alusão ao dia nacional do Corretor de Imóvel, 
comemorado no dia 27 de agosto de 2019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº153/019 – À Senadora da República Kátia Abreu, pelo 
empenho na implementação da operação de Voo direto entre Araguaína 
e Brasília e Nº154/019 – Ao Dep. Federal Tiago Dimas, pelo empenho na 
implementação da operação de Voo direto entre Araguaína e Brasília. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Indicações do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº203/019, 
Nº204/019 e Nº205/019. As indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Projeto de Lei Nº046/019 – Dispõe sobre alteração do artigo 7º da 
Lei nº 3.022/2016 – Clínica Mundo Autista. Autor: Executivo Municipal. É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 2ª discussão o projeto de 
lei Nº046/019. Em 2ª votação o projeto de lei Nº046/019. Aprovado por 
Unanimidade. Com uma abstenção do vereador Carlos da Silva Leite. 
Projeto de Lei Nº047/019 – Dispõe sobre desafetação de área pública 
institucional e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a dação 
em pagamento da área que especifica e dá outras providências – 
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loteamento Jardins dos Ipês 2ª etapa. Autor: Executivo Municipal. É feito 
a leitura na íntegra do referido projeto. O vereador Marcus Marcelo solicita 
a suspensão da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Em 
2ª discussão o projeto de lei Nº047/019. Em 2ª votação o projeto de lei 
Nº047/019. Aprovado por Maioria. Com dois votos contrários dos 
vereadores Carlos da Silva Leite e Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan). Projeto de Decreto Legislativo Nº015/019 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense ao Sr. Alexandre Modesto Braune. Autor: Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior).  Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação verbal feita pelo vereador Divino Bethânia Junior 
para o uso da palavra pelos moradores do setor Alto Bonito a Sra. Marisa 
Gomes de Sousa e o Sr. Kaíque Lima. Sendo aprovado por Unanimidade 
o pedido do vereador Divino Bethânia Junior. A sessão é suspensa por 
dez minutos para que a Imprensa local possa fazer algumas entrevistas. 
Reaberto os trabalhos. É feito a leitura do Artigo 196 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal. Com a palavra o Sr. Kaíque Lima – Presidente do 
Setor Alto Bonito, cumprimenta a todos os presentes e diz que já é a 
quarta vez que eles vem a esta Casa de Leis em busca de apoio, ressalta 
que querem que todos os vereadores possam se unir e juntamente com 
os moradores do setor Alto Bonito para conversarem com o Sr. Prefeito 
Municipal para conseguirem que essa situação possa ser revertida, 
mesmo sabendo que é uma demanda judicial mas precisam do apoio de 
todos os dezessete vereadores sem faltar nenhum. Em aparte o vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que esse processo já vem se 
arrastando por anos e que essa situação só irá ser revertida se o 
proprietário da área reverter a questão, pois o Processo já foi tramitado e 
julgado e a Câmara Municipal não pode ajudar nessa questão legal pois 
a mesma não é parte citada no processo, agora marcar uma reunião com 
o Sr. Prefeito isso pode ser feito e com relação a dar a sua palavra para 
estar sempre presente em reuniões não pode garantir pois tem seus 
compromissos de trabalho, pois além da sua função de vereador é 
professor da rede pública. O Sr. Kaíque ressalta que a reunião será 
agendada com data marcada e que é preciso que todos os vereadores 
apoiem essa causa e destaca que querem pagar, mas não o valor que foi 
estipulado pelo proprietário da área, pois são valores muito altos. O Sr. 
Presidente diz que essa questão é judicial, e que a Câmara Municipal é 
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um Poder Legislativo e que na última vez que os moradores do setor Alto 
Bonito estiveram nesta Casa de Leis, a sessão foi suspensa para atender 
os moradores e que se reuniram com os mesmos na sala na Presidência 
e que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal estava presente nesta 
reunião, assim como o Dr. Danilo – da Secretaria da Habitação, ou seja,  
foi dado toda atenção a situação, conversaram por horas com os 
vereadores e teve pessoas que divulgaram que esta Casa de Leis fechou 
as portas para os moradores do setor Alto Bonito foi uma injustiça que 
fizeram com esta Casa de Leis e com os vereadores, ou seja, todas as 
vezes que os moradores do setor Alto Bonito procurou esta Casa foram 
muito bem recebidos e inclusive já foi realizada uma sessão exclusiva 
para debaterem essa questão dos moradores do setor Alto Bonito e que 
ele vereador Aldair da Costa (Gipão) já apresentou uma Indicação onde 
solicitou pavimentação asfáltica para o setor Alto Bonito. Continua com a 
palavra o Sr. Kaíque diz que estão buscando o apoio de todos os 
vereadores para que possam conseguir uma solução, e ressalta que não 
querem morara de graça na referida área, o que querem é uma forma 
mais viável para pagarem. Com a palavra a Sra. Mariza Gomes de Sousa 
diz que o vereador Divino Bethânia Junior no seu programa de TV, falou 
dos moradores do setor Alto Bonito e que o vereador não divulgou toda a 
matéria completa e hoje veio representar a sua comunidade e que todos 
estão se sentindo ofendidos pela forma como o vereador Divino Bethânia 
Junior falou no seu programa dizendo que os moradores mentiram. O Sr. 
Presidente adverte a Sra. Mariza pois a mesma não pode usar a Tribuna 
para tratar de assuntos pessoais, pois o apresentador Divino Bethânia 
Junior deve ser respondido em outro local, aqui na Câmara Municipal ele 
está se dirigindo ao vereador Divino Bethânia Junior, ou seja, se a Sra. 
Mariza entender que tem o direito de resposta que procure os meios 
legais para ter esse direito. O vereador Edimar Leandro diz que se o 
Executivo Municipal encaminhar um projeto de lei para esta Casa de Leis 
a questão pode ser resolvida. Continua com a palavra a Sra. Mariza diz 
que foi feito uma contraproposta como foi dito pelo Sr. Prefeito Municipal, 
pois os valores que foram propostos pelo proprietário da área são valores 
muito altos e que a comunidade do setor Alto Bonito não tem condições 
de pagar e que querem o apoio dos vereadores nessa questão. O Sr. 
Presidente vereador Aldair (Gipão) pergunta quem fez a defesa dos 
moradores, quem é o Advogado dos moradores. A Sra. Mariza diz que 
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antes tinham o Advogado da Prefeitura e hoje não estão mais com ele e 
estão sem advogado. O vereador Marcus Marcelo diz que os moradores 
procuraram a Defensoria Pública e para se achar uma solução é preciso 
encontrar uma forma legal e pergunta como ficou a situação quando o 
Defensor Público atendeu os moradores. A Sra. Mariza diz que ficou de 
fazer uma Ação para tentar intermediar os pagamentos e a Ação não foi 
aceita pelo Juiz e que mesmo com essa Ação não haveria como reverter 
a reintegração de posse.  O Sr. Presidente diz que irá abrir a fala para os 
vereadores e caso seja feito algum questionamento aos representantes 
do setor Alto Bonito dará a oportunidade aos mesmos para responderem, 
mas diz que é preciso que fique bem claro que, caso ocorra reuniões com 
o Sr. Prefeito e se nas reuniões não estiverem presentes todos os 
vereadores isso não significa que está Casa de Leis não está apoiando, 
pois sempre determina uma comissão de vereadores para representar a 
Câmara Municipal. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior que 
faz a divulgação de um áudio de duas moradoras do setor Alto Bonito. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que informar e orientar as pessoas 
de forma errada e enganosa é um desserviço, ou seja, isso é enganar as 
pessoas. Ressalta que essa situação é uma Ação que está transitada e 
julgada e o Poder Executivo e o Poder Legislativo não podem atuar sobre 
essa questão e quem disser o contrário está mentido está enganando os 
moradores do setor Alto Bonito e desafia qualquer pessoa que disser o 
contrário que procure a justiça e prove. Ressalta que a dor de perder a 
sua moradia é inimaginável, mas criar uma comissão e procurar o Sr. 
Prefeito irá ajudar em que sentido, pois o Sr. Prefeito não pode atuar 
nessa questão, ressalta que se estão buscando apoio desta Casa de Leis 
é preciso que pelo menos tenham cordialidade e que sempre buscou 
ajudar nessa questão, inclusive conversou com o proprietário da área e 
pediu que tivesse paciência, só que como se tem uma ação de 
reintegração de posse não sabe quando o proprietário da área irá agir. 
Destaca que nunca viu um vereador maltratar alguém, aqui é a Casa do 
povo, mas não pode ser tratada de qualquer jeito e quem disse que essa 
Casa de Leis maltratou ou expulsou os moradores do Setor Alto Bonito 
está mentindo. Ressalta que um caminho pode ser a criação de um 
crédito pela Prefeitura e que isso não será uma solução, irão ganhar mais 
tempo para se pensar em outra saída, mas pode ser feita uma nova Ação 
e que irão precisar de uma Advogado, para que possa haver uma nova 
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negociação para tentarem chegar numa solução mais viável com relação 
aos valores que foram estipulados só  que isso pode ser complicado para 
o proprietário da área, , mas podem também questionar o valor das 
parcelas que foram propostas e que no seu entendimento talvez essa seja 
a melhor saída, ou seja, a renegociação das parcelas e que coloca-se a 
disposição para ajudar e que fique bem claro que a sua intenção é ajudar 
esses moradores pois hoje a fala dos moradores do setor Alto Bonito foi 
permitida através do seu pedido. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Com 
a palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos e diz que na 
reunião que foi realizada na Prefeitura não houve a proibição de nenhum 
vereador de participar dessa reunião e se caso isso tenha ocorrido é 
preciso que as providências sejam tomadas, pois um vereador não pode 
impedido de participar de reuniões públicas. Ressalta que conversou com 
a Sra. Mariza e informou a mesma que a Câmara Municipal pouco poderia 
agir nessa questão, o que poderia acontecer é um apoio político e que 
sugeriu a questão da criação do crédito financeiro por parte do Executivo 
Municipal. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira diz que o 
pronunciamento do vereador Divino Bethânia Junior foi muito bem feito, 
pois apesar das divergências políticas que eles têm,  sabe reconhecer 
quando se está colocando a verdade, pois as mentiras e difamações uma 
hora são reveladas e que gosta da política feita com a verdade, diz que 
sugeriu para a senhora Mariza procurar o Dr. Agnaldo e que o mesmo 
disse sobre a questão da ação estar tramitada e  julgada, só que ele 
sugeriu que podem tentar entrar com um mandado de segurança. Em 
aparte o vereador Divino Bethânia Junior diz que nessa questão não há 
como, nem com mandado, o que podem tentar é buscar uma nova 
renegociação dos valores das parcelas. A vereadora Silvinia diz que a 
negociação pode ser feita sobre as benfeitorias que já foram feitas e que 
é preciso que busquem uma saída viável e legal. Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque cumprimenta a todos e ressalta que apesar de 
ser um cumprimento de ação, todos podem se unir para ajudarem esses 
moradores. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que é preciso 
que todos tenham bastante cuidado e não caiam em promessas falsas e 
que é um movimento legitimo e que busquem por soluções legais e que 
se compromete a levar essa situação ao Sr. Prefeito. Com a palavra a 
Sra. Mariza diz que gostaria de pedir desculpas caso tenham ofendido 
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alguém e que gostaria de expor a fala do vereador Divino Bethânia Junior, 
pois o mesmo expos a fala dos moradores. O Sr. Presidente informa a 
Sra. Mariza que a mesma tem que tratar o vereador Divino Bethânia 
Junior como vereador e não como apresentador e repórter e caso a 
mesma sinta necessidade que busque o direito de resposta pois a Tribuna 
é livre ao vereador. A Sra. Mariza diz que não estão aqui para fazer 
política e nem a mando de nenhum político, o que querem é o apoio por 
parte desta Casa de Leis. O vereador Divino Bethânia Junior diz que está 
à disposição para ajudar no que for preciso e que não é inimigo dos 
moradores do setor Alto Bonito e se a Sra. Mariza quiser ir ao seu 
programa o mesmo está aberto, mas para que seja dito a verdade e que 
os moradores que disseram que a Câmara Municipal humilhou os 
moradores e os expulsou é mentira. O Sr. Presidente informa que mais 
uma vez a Câmara Municipal recebeu os moradores do Setor Alto Bonito, 
a sessão foi aberta para que os mesmos pudessem fazer uso da palavra. 
Em seguida suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
declara encerrada a sessão devido ao prazo regimental ter encerrado e 
não foi solicitado o pedido de prorrogação da sessão.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


