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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dois dias do mês de 
dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas sob a 
presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram 
os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues,  Divino Junior 
do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 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  Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Divino Bethânia Junior para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura Salmo – 28.  O secretario 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata 
da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: OFICIO 
Nº048/2019/SEMASTH/DPSB/CRAS I – Secretaria Municipal da 
Assistência Social, Trabalho e Habitação – Assunto: 
Agradecimento. OF. GSEGS Nº637/2019 – Senador Eduardo 
Gomes – Assunto: Moção Nº196/19.  Oficio nº087/2019 
Gabinete vereador Carlos da Silva Leite – Assunto: Justificativa 
de ausência na sessão do dia 02/12/2019. Oficio 068/2019 
Gabinete do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan) 
– Assunto: Ausência na sessão do dia 02/12/2019. Oficio 
nº017/2019 – Gabinete da vereadora Silvinia Pereira de Sousa 
Pires – Assunto: Ausência justificada nas sessões dos dias 
02,03 e 04 de dezembro de 2019. Oficio nº026/2019 – 1ª Cia Op 
PM – João Márcio Costa Miranda – TEM CEL QOPM – 
Comandante do 2º BPM – Assunto: Policiamento no setor Costa 
Esmeralda. Oficio nº974/2019/DREA/GAB – Ana Cláudia 
Martins de Oliveira – Diretora de Educação de Araguaína – 



 
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 

Assunto: Cumprimento da Legislação Referente às Políticas da 
Comunidade Surda. Oficio DETRAN – Assunto: Convite para 
inauguração da Minicidade 
TRÂNSCITY.OFICIO/SEINFRA/Nº714/2019 – Simão Moura Fé 
– Secretário Municipal de Infraestrutura – Assunto: OF. 
Nº1669/19. Oficio Nº108/2019 – Escola Municipal Benedito 
Canuto Braga – Assunto: Parceria Escolar.   Ordem Do Dia: O 
vereador Terciliano Gomes registra a presença da Sra. 
Domingas Monteiro – Coordenadora da UMA e de todos os 
membros da UMA e faz um requerimento verbal para que no 
momento oportuno quando forme apreciar o projeto de lei que 
trata do fundo municipal do idoso que a Sra. Tereza possa fazer 
uso da palavra. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
cumprimenta a Sra. Roberta Feijó e seu esposo e de todos os 
componentes da UMA. O vereador Alcivan Rodrigues ressalta 
que participou juntamente com o Sr. Presidente da caminhada 
em prol da Semana de Conscientização das Pessoas com 
Deficiência e que é muito importante que todos se conscientizem 
da necessidade da adaptação das calçadas, ruas e avenidas da 
nossa cidade para atender a todos com relação a acessibilidade. 
O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) registra a 
presença do Sr. Manoel – Proprietário da Papelaria Glória. O 
vereador Marcus Marcelo registra a presença do Sr. Henrique – 
Presidente do Lions e faz um requerimento verbal para que no 
momento oportuno a sessão possa ser suspensa para uma 
reunião com todos os vereadores na sala da Presidência. 
Tribuna Livre – Art. 196 – Regimento Interno desta Casa de Leis 
– Inscrito (a): Sra. Shirlei Nabarrete Deziderio – Representante 
da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores do Núcleo 
de Produção Agrícola Um (APRONAPI). Assunto: Tratar sobre 
as péssimas condições de trafegabilidade, com sérios riscos de 
interdição da linha de ônibus. A Sra. Shirlei cumprimenta a todos 
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os presentes e faz agradecimentos especiais as pessoas que a 
ajudaram para que conseguisse fazer uso da palavra. Faz uma 
explanação da sua formação profissional e destaca que veio a 
esta Casa de Leis para pedir apoio para que possam recuperar 
a estrada do DAIARA. Diz que antes tinha muito gosto pelas 
chuvas de Araguaína, hoje já tem medo pois quando chega o 
período chuvoso a situação piora ainda mais há algumas 
localidades dessa estrada que não se consegue transitar nem 
de carro muito menos a pé e ressalta que estão pedindo 
encarecidamente para que pelo menos possam jogar um 
cascalho para amenizar a situação, ou seja, precisam com 
urgência que algo seja feito. Em aparte o vereador Divino 
Bethânia Junior diz que gostaria de agradecer a Sra. Shirlei pela 
presença e ressalta que a situação do DAIARA se agrava mais 
por ser uma área industrial e coloca-se a disposição para ajudar 
no que for possível. A Sra. Shirlei diz que veio para Araguaína 
para morar na zona rural, ou seja, mora numa chácara 
maravilhosa e que se for para morar na cidade irá voltar para 
São Paulo que é a sua cidade, mas não queria isso, sobretudo 
se a situação não mudar terá que voltar para sua cidade. A 
palavra é aberta aos vereadores. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva ressalta que infelizmente os produtos e moradores 
da zona rural não estão tendo o apoio do poder público, assim 
como as industrias do DAIARA estão indo embora e que isso é 
um absurdo, pois uma cidade do porte de Araguaína era para ter 
a sua zona rural toda organizada e espera que possam unir 
forças para que essa situação possa ser melhorada.  Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes cumprimenta a Sra. Shirlei 
e destaca que já foi realizada sessão nesta Casa de Leis para 
debater sobre a situação do DAIARA, propositura de sua autoria 
e do vereador Geraldo Silva. Parabeniza a Sra. Shirlei pela sua 
vinda a Câmara e manifesta seu apoio para ajudar no que for 
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possível, pois é preciso salientar que com a estrada do DAIRA 
em péssimas condições de uso prejudica os moradores da 
região, assim como os trabalhadores que precisam vir para a 
cidade todos os dias. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
ressalta que será de suma importância que consigam marcar 
uma Audiência com o Sr. Governador do Estado para que 
possam abordar essa situação do DAIARA e diz que irá 
encaminhar uma Indicação para os Deputados Estaduais da 
nossa cidade para que possam interferir quanto a essa situação. 
Diz que o projeto de revitalização do DAIARA já está pronto e 
com os recursos levantados e quando o Secretário Estadual 
Sandro Bandeira esteve nesta Casa de Leis o mesmo disse que 
o Governo do Estado é que iria realizar essa obra, por isso não 
entende porque não foi dado continuidade nessa questão, mas 
que se coloca à disposição para ajudar quanto a essa situação. 
O vereador Divino Bethânia Junior diz que irá a Palmas e que irá 
levar o documento para protocolar e irá entregar pessoalmente 
para que consigam agendar uma Audiência com o Sr. 
Governador do Estado. O Sr. Presidente agradece a presença 
da Sra. Shirlei e ressalta que esta Casa de Leis sempre está 
aberta para receber a todos da nossa população. O vereador 
Divino Bethânia Junior solicita permissão para poder se retirar 
da sessão, pois irá viajar agora para a capital Palmas. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia Júnior. 
Sendo aprovado por Unanimidade.  Projetos para Leitura: 
Mensagem de Veto Nº004/019 – Ao Autógrafo de Lei nº 
3.122/2019 – Dispõe sobre atendimento e acompanhamento 
psicológicos de alunos e profissionais da educação na rede 
Municipal de ensino, e dá outras providências. Projetos para as 
Comissões: Projeto de Lei Nº092/019 – Autor: Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei Nº093/019 – 
Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto 
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de Decreto Legislativo Nº019/019 – Autor: José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha). Projeto de Decreto Legislativo Nº020/019 – 
Autor: Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Demonstrativo 
do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês 
de setembro/2019. Demonstrativo do movimento financeiro da 
Câmara Municipal, referente ao mês de outubro/2019. Os 
referidos projetos e demonstrativos serão encaminhados as 
comissões competentes. Projetos para 1ª votação: Projeto de 
Lei Nº090/019 – Altera a redação dos Artigos 1º, ‘a’, §2º; 8°, ‘a’ 
e 9º da Lei n° 2207 de 24 de março de 2004, Institui o Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso, e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. O Sr. Presidente informa que há três emendas de autoria 
do vereador Terciliano Gomes a esse projeto e que todas as três 
emendas estão subscritas pelos vereadores, por isso não 
precisarão retornar para as comissões. Emenda Aditiva 
Nº001/019 ao Projeto de Lei Nº090/019. Em discussão a 
Emenda Aditiva Nº001/019. O vereador Terciliano Gomes 
agradece aos vereadores que assinaram suas emendas e 
ressalta que essa emenda nº001/019 solicita que seja garantido 
uma vaga ao Conselho Municipal do Idoso para um integrante 
da UMA. Em votação a Emenda Aditiva Nº001/019. Aprovado 
por Unanimidade. Emenda Aditiva Nº002/019 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes ao Projeto de Lei Nº090/019. Em 
discussão a Emenda Nº002/019. Em votação a Emenda 
Nº002/019. Aprovado por Unanimidade. Emenda Aditiva 
Nº003/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes ao Projeto 
de Lei Nº090/019. Em discussão a Emenda Nº003/019. Em 
votação a Emenda Nº003/019. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes solicita que a Sra. Tereza possa 
fazer uso da palavra conforme solicitou anteriormente. O 
vereador Marcus Marcelo ressalta que seria muito importante 
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que pudessem ouvir o Sr. Charles – Diretor da Casa do Idoso, 
uma vez que o mesmo tem atuado bastante nessa questão. O 
vereador Geraldo Silva solicita para que a Sra. Maria José – 
Presidente do Conselho do Idoso também possa fazer uso da 
palavra. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº090/019. Em 1ª 
votação o Projeto de Lei Nº090/019. Aprovado por Unanimidade. 
Com a palavra a Sra. Tereza que agradece imensamente pela 
aprovação desse projeto e ressalta a importância do trabalho 
que a UMA desenvolve. Com a palavra a Sra. Maria José que 
cumprimenta a todos e destaca que esse projeto é a realização 
de um sonho e que neste momento agradece a todos os 
vereadores que aprovaram a referida matéria e ressalta que 
também tem outro sonho para que consigam a Casa do Idoso 
pública. Com a palavra o Sr. Charles que cumprimenta a todos 
e destaca que sempre que vem a esta Casa de Leis é muito bem 
recebido e que todos os vereadores que aprovaram esse projeto 
podem ter certeza que, o que fizeram hoje ficará para a história 
e que essa votação é a pedra fundamental para a concretização 
e para alavancar os cuidados com os idosos. O SR. Presidente 
agradece a participação de todos que fizeram uso da palavra e 
os convidam para tirarem uma foto oficial. A sessão é suspensa. 
Reabertos os trabalhos. O Sr.  Presidente agradece a presença 
de todos e declara encerrada esta sessão devido o prazo 
regimental ter acabado e não terem solicitado prorrogação da 
sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e 
aprovada será devidamente assinada.  

  
 
 


