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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos oito dias do mês de 
outubro 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, Divino Junior do Nascimento, 
Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, 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 treze. 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 Apocalipse – 
Capitulo – 03, Versículo – 20.  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, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva e 
Gilmar Oliveira Costa chegam a sessão e registram suas 
presenças. O Sr. Presidente parabeniza a todos os Nordestinos 
pelo dia de hoje que se comemora o Dia do Nordestino e registra 
a presença da sua Tia a Sra. Enir. A vereadora Silvinia Pereira 
solicita autorização para poder se retirar da sessão as quinze 
horas, pois precisará ir a uma consulta médica. O Sr. Presidente 
coloca em votação a solicitação feita pela vereadora Silvinia 
Pereira. Sendo aprovada por Unanimidade. O vereador Marcus 
Marcelo diz que não poderia deixar de cumprimentar a todos os 
Nordestinos por essa data de hoje em que se comemora o Dia 
do Nordestino e que lhe orgulha muito ser nordestino. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) solicita suspensão da 
sessão. O Sr. Presidente suspende a sessão a pedido do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Reaberto os trabalhos.  
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Correspondências: Oficio Nº016/2019 – Secretário Municipal de 
Governo – Edimones de Jesus Matos da Silva – Assunto: 
Informa que estará presente na Sessão do dia 22 de outubro de 
2019 para prestar esclarecimentos sobre as ações realizadas na 
Secretaria Municipal de Governo. Ofícios Caixa Econômica 
Federal: Nº5167/2019/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Assunto: 
Alteração Contratual e Nº5165/2019/GIGOVPM/SR 
TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual. Oficio 1779/2019 
– Sebastião Paixão – Cartilha Jovem Cidadão – Câmara nas 
Escolas. Ordem Do Dia: Tribuna Livre – Artigo 196 – Regimento 
Interno – Sra. Maria do Socorro Saraiva – Assunto: Tratar sobre 
as demandas do Bairro de Fátima. Com a palavra a Sra. Maria 
do Socorro diz que veio a esta Casa de Leis clamar por ajuda 
com relação ao asfaltamento do Bairro de Fátima e ressalta que 
as ruas da Liberdade e Santa Luzia são as que estão em pior 
estado, e com essas poucas chuvas que já ocorreu piorou ainda 
mais a situação. Em aparte o vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) ressalta que o vereador Divino Bethânia Junior é o 
vereador que tem lutado incansavelmente pelo Bairro de Fátima. 
O vereador Divino Bethânia Junior diz que quando soube que a 
Sra. Maria Socorro usaria a Tribuna Livre pediu a sua assessora 
para separar todas as matérias de sua autoria com pedidos e 
solicitações que já apresentou para o Bairro de Fátima e que já 
tem dois dias que a sua assessora está separando as matérias 
e ainda não terminou devido ao grande número de matérias que 
já apresentou, pois quando assumiu como vereador no seu 
primeiro mandato a primeira propositura que apresentou foi 
pedindo melhorias para o Bairro de Fátima. Ressalta que entra 
governo e sai governo e nada é feito com relação ao Bairro de 
Fátima, e que já encaminhou indicações a todos os Deputados 
Estaduais e Federais, Senadores, e muitos prometeram ações e 
nunca cumpriram. Destaca que se reuniu com o Sr. Prefeito 
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assim que o mesmo chegou de viagem e o Sr. Prefeito lhe 
garantiu que está sendo feito o processo de licitação para a 
obras de melhorias no Bairro de Fátima e que estão na 
expectativa para que no mais tardar no início do ano que vem as 
obras começarão a serem feitas. O vereador Divino Bethânia 
Júnior ressalta ainda que estão tendo muitos problemas sérios 
no Bairro de Fátima, com relação as drogas, a violência e aos 
roubos que estão acontecendo devido a isso e que é preciso que 
as famílias se unam em prol de resgatar a segurança e paz do 
Bairro de Fátima e que tem lutado diariamente e com muita 
coragem para conseguirem acabar com essa situação e que tem 
muita fé que ainda verá seu setor com infraestrutura adequada 
e com melhorias necessárias. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues (Soldado 
Alcivan) cumprimenta a Sra. Maria do Socorro por ter vindo e 
fazer uso da palavra e ressalta que os vereadores têm lutado 
muito por determinados setores, exemplo disso ele tem lutado 
pelo bairro São João e o vereador Divino Bethânia Junior pelo 
Bairro de Fátima. O vereador Geraldo Silva cumprimenta a Sra. 
Maria do Socorro e ressalta que há muitos bairros na nossa 
cidade que estão precisando de uma atenção melhor por parte 
do Poder Público. O vereador Israel Gomes parabeniza a Sra. 
Maria do Socorro por ter vindo a essa Casa de Leis buscar apoio 
para o seu bairro e destaca o empenho e trabalho do vereador 
Divino Bethânia Junior em busca de melhorias para o bairro de 
Fátima. A Presidente em exercício vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) agradece a Sra. Maria do Socorro pela presença e 
ressalta que esta Casa de Leis sempre está aberta para receber 
a todos. Projeto de Lei Nº034/019 – Proíbe no município de 
Araguaína, a fabricação, a comercialização e a utilização de 
cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante para linha de 
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pipas ou similares e dá outras providências. Autor: Wagner 
Enoque de Souza. É feito a leitura na integra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Resolução Nº005/019 – Dispõe sobre a criação de 
Comissão Especial de Inquérito para investigar a prestação de 
serviços fornecidos pela empresa BRK Ambiental, no que se 
refere ao fornecimento de agua tratada e o serviço de coleta de 
esgoto. Autor: Mesa Diretora. É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes ressalta a importância desse projeto, uma vez 
que, com a criação dessa comissão serão investigados as ações 
e os serviços que são exercidos pela Empresa BRK Ambiental e 
que muito já foi debatido com relação a esses serviços e que irão 
dar passos importantes nessa luta para o nosso município. A 
Sra. Presidente registra a presença da Sra. Maria de Lurdes. Em 
1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº016/019 – Concede Título de cidadão 
araguainense ao Sr. Olivier Soares Junior e dá outras 
providências. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Para 
a 2ª Votação do 1º Turno: Proposta de Emenda à Lei Orgânica 
Nº001/019 – Acrescenta os §§ 9º, 10, 11, 12 e 13 ao Artigo 104 
da Lei Orgânica e dá outras providências. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). Em 2ª discussão do 1º Turno. Em 2ª 
votação do 1º Turno. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei 
Nº042/019 – Veda a nomeação de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Federal n° 11.340 (Lei Maria da Penha), 
para cargos em comissão, no serviço Público Municipal de 
Araguaína. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). 
Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por maioria. Com um 
voto contrário do vereador Leonardo Lima Silva. Projeto de Lei 
Nº053/019 – Dispõe sobre o atendimento preferencial aos 
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portadores de fibromialgia para atendimento preferencial em 
filas, e dá outras providências. Autor: Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº2177/019, Nº2178/019, Nº2182/019, Nº2183/019 e 
Nº2184/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº2101/019, Nº2102/019, Nº2103/019, Nº2105/019 e 
Nº2106/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº2271/019 da vereadora Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº2146/019, Nº2147/019, 
Nº2193/019, Nº2194/019 e Nº2195/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Leonardo 
Lima registra a presença da sua esposa a Sra. Alessandra Lima. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº2122/019, Nº2123/019 e Nº2124/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº2257/019, Nº2258/019 e Nº2259/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº2278/019 
e Nº2295/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco de 
Assis (Geraldo Silva): Nº2279/019 e Nº2192/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº2205/019, Nº2206/019, Nº2207/019, Nº2208/019 e 
Nº2209/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº2092/019 e Nº2093/019. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.   
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº2090/019, Nº2091/019, Nº2111/019, 
Nº2162/019 e Nº2248/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº2215/019, 
Nº2216/019, Nº2281/019 e Nº2219/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº2022/019, Nº2023/019, Nº2024/019, Nº2025/019 e 
Nº2027/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº2243/019, Nº2244/019, Nº2250/019 e 
Nº2252/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Pesar de autoria do vereador Aldair da 
Costa Sousa (Gipão): Nº186/019 – À Família do Sr. Raimundo 
Ferreira dos Santos. Nº187/019 – À Família do Reginaldo Lima 
Viana. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Tribuna: O vereador Geraldo Silva destaca a sua preocupação 
com relação a falta de segurança pública na nossa cidade e que 
irá apresentar uma Indicação ao Governo do Estado para que o 
mesmo possa agilizar o mais rápido possível a realização do 
concurso público da Policia Militar e diz que fará também uma 
representação junto ao Ministério Público quanto a essa 
situação. Com a palavra o vereador Edimar Leandro diz que usa 
a Tribuna hoje para ressaltar com relação ao Transporte Público 
da nossa cidade, pois os motoristas da Empresa Passaredo hoje 
estão de “braços cruzados” ou seja, estão paralisados não estão 
trabalhando, uma vez que, o município deveria repassar para 
essa Empresa o valor de R$150 mil reais por mês e infelizmente 
não está cumprindo com a sua parte e ressaltar também que o 
Poder Público não fiscaliza os Mototaxistas clandestinos e isso 
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dificulta muito a realização do trabalho da Empresa que 
administra o transporte público. Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Junior diz que é preciso cobrar a responsabilidade de 
cada um, mas concorda que o Poder Público tem que intensificar 
a fiscalização dos clandestinos. O vereador Edimar Leandro diz 
que infelizmente o Poder Público está com os olhos fechados 
diante dessa situação. O vereador Alcivan Rodrigues transfere 
seu tempo para o vereador Terciliano Gomes.  Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes diz que com relação ao transporte 
público só se vê os ônibus circulando nos horários de pico, 
deixando a cidade desassistida nos outros horários. Quanto aos 
clandestinos, os que trabalham legalizados pagam tantas taxas 
que isso caba por ser um incentivo para aumentar o transporte 
clandestino e que deixa registrado o seu repúdio quanto a falta 
de fiscalização aos clandestinos. Considerações Finais: O 
vereador Edimar Leandro diz que gostaria de manifestar a sua 
preocupação, pois os funcionários do município estão ficando 
até dois meses sem receber o salário e que isso precisa ser 
verificado. O vereador Marcus Marcelo diz que o tema do 
Transporte Público tem sido uma preocupação constante do 
Prefeito Ronaldo Dimas e que essa questão não é simples e 
ressalta que hoje mesmo participou de uma reunião para tratar 
desse assunto e destaca que é preciso buscar uma solução e 
uma saída para essa problemática do transporte clandestino e 
que é preciso apoiar mais os que trabalham com o transporte 
legalizado e que talvez seja a hora de analisar com cautela a Lei 
da Zona Azul. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz 
que lhe preocupa muito a falência do Transporte Público, pois 
tudo está caminhando para essa situação e como serão 
garantidos os direitos dos idosos e a meia entrada dos 
estudantes que precisam do transporte público como meio de se 
locomoverem.  Nada mais havendo a tratar o Sr.  Presidente 
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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.  


