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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezessete dias do mês de 
março de dois mil e vinte, às quatorze horas sob a presidência 
do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram os seguintes 
vereadores: Alcivan José Rodrigues, Delaíte Rocha da Silva, 
Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Maria José Cardoso 
Santos, 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 
Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Isaias – capítulo 60.  O secretário 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, Enoque 
Neto Rocha de Souza, José Ferreira Barros Filho, Leonardo 
Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, chegam a sessão 
e registram suas presenças. Ordem Do Dia: O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) solicita que seja dado andamento a 
pauta da sessão até que os convidados cheguem. O Sr. 
Presidente solicita que seja dado continuidade na ordem do dia. 
Projetos para 3ª votação: Projeto de Lei Nº108/019 – Declara de 
Utilidade Pública o Serviço de Evangelização e Missões da 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araguaína 
(SEMADA). Autor: Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Em 
3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº042/017 – Dispõe sobre a inclusão da disciplina 
de Educação para o Trânsito, como atividade extracurricular na 
rede Municipal de Ensino do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 



 
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 

Unanimidade. Projeto de Lei Nº078/019 – Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a implantar o Estudo da Constituição em 
Miúdos nas escolas de Rede Municipal de Ensino do Município 
de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projetos para 2ª votação: Projeto de Lei 
Nº071/019 – Determina a disponibilização de aulas de Karatê 
nas escolas públicas municipais de Araguaína, autoriza a 
celebração de parceria para o ensino dessa arte marcial, e dá 
outras providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº074/019 – Institui o Dia do 
Futebol Amador no âmbito do Município de Araguaína, e dá 
outras providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº001/2020 – 
Concede Título de Cidadão araguainense ao Sr. José Neuman 
Miranda Neiva, e dá outras providências. Autor: Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Júnior). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Convite: Em atendimento 
ao Requerimento Nº2749/019 de autoria do vereador Alcivan 

José Rodrigues (Soldado Alcivan). Presenças: ANGELO 
CREMA MARZOLA JÚNIOR – Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; SIMÃO 
MOURA FÉ – Secretário Municipal de Infraestrutura; 

ALEXANDRE CESAR DOS SANTOS JUNIOR – Engenheiro 

Ambiental e Morador do Setor; VIVIANE DOS SANTOS 
SOUSA – Moradora do Setor. Assunto: Tratar sobre o lixo a céu 
aberto situado na Rua José Rodrigues, esquina com Rua D no 
Setor Ana Maria. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues 
autor do convite, que agradece a todos pela presença e ressalta 
que apresentou a referida propositura atendendo pedidos da 
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comunidade do setor Ana Maria para que as providências 
possam ser tomadas em relação ao lixão a céu aberto, pois esse 
lixo vem prejudicando a vida dos moradores, trazendo doenças 
e prejudicando o meio ambiente. Contudo esperam que possam 
ter respostas positivas quanto a essa questão.  Com a palavra o 
Sr. Alexandre Cezar que cumprimenta a todos e ressalta que 
estão presentes hoje para que se faça cumprir efetivamente a 
Lei com relação a desativação de um local onde funcionava um 
lixão, uma vez que, no setor Ana Maria são inúmeras famílias 
que estão sofrendo com relação ao lixo que se encontra a céu 
aberto e que neste lixo encontra-se, lixos hospitalares e todo tipo 
de lixo acarretando a contaminação do meio ambiente.  Ressalta 
que espera que consigam uma solução para esse problema que 
tanto está afligindo a comunidade do setor Ana Maria. Com a 
palavra a Sra. Viviane cumprimenta a todos os moradores do 
setor Ana Maria que se encontram nesta sessão. Ressalta que 
veio hoje aqui pedir respeito, pedir que possam olhar com 
cuidado e atenção, pois a comunidade do setor Ana Maria está 
sofrendo muito com essa situação. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) questiona como o Poder Público autorizou 
fazer o empreendimento e construir imóveis sendo que a 
situação da área não condiz para serem construídas moradias. 
A Sra. Viviane diz que essa resposta não sabe dar, pois o seu 
contrato é com a Caixa Econômica Federal pois a sua casa é 
financiada e que batalhou pela sua moradia e quem poderá dar 
essa resposta é próprio Poder Público, espera que o Sr. 
Secretário de Obras possa esclarecer quanto as questões que 
estão sofrendo no setor Ana Maria, como o matagal, sujeiras e 
bichos como caramujo, cobras, dificuldade de transitar no setor 
e que sonha em poder ver o seu setor limpo e com as ruas todas 
abertas. O Sr. Presidente registra a presença da Sra. Gisliane 
de Oliveira Martins – Diretora de Atenção Especializada da 



 
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 

Secretaria Municipal de Saúde, que neste ato veio 
representando a Secretaria Municipal de Saúde. Com a palavra 
o Secretario Ângelo Marzola diz que o referido setor chamais 
poderia ter sido autorizado a construção das casas, pois os 
moradores do setor Ana Maria foram enganados por um 
Construtora que fez o empreendimento de forma irregular e que 
cabe uma ação de danos e de indenização. Quanto à questão 
do lixo, tem-se uma Lei Federal que regulamenta essa questão 
e que não foi a atual gestão do Prefeito Ronaldo que deu 
autorização para a construção dessas casas e que a ação 
judicial deve ser movida por quem procedeu com as 
construções, ou seja, nem a atual gestão municipal e nem essa 
Casa de Leis não podem ser penalizadas por algo que não 
autorizaram. Com relação à questão ambiental, será feito o 
Termo de Encerramento, ou seja,  retirado parte do lixão, a parte 
área do lixão e que não depositam lixo na referida localidade e 
se existe lixo sendo jogado é da própria comunidade do local, ou 
seja, o município não deposita nenhum tipo de lixo desde da 
gestão da Ex-Prefeita Valderez e que tudo que é feito possuem 
laudos e que são feitos por técnicos e que estão trabalhando de 
forma responsável e será plantado gramas, arvores e 
transformado numa área de convivência, uma praça. Com a 
palavra o Secretário Simão Moura Fé ressalta que é um assunto 
incomodo, com grande impacto, e que os transtornos são vistos 
e sentidos pela comunidade. Diz que o que chegou primeiro foi 
o lixo ou os moradores, e que foi criada uma Comissão para essa 
situação e convida o Sr. Alexandre para participar dessa 
comissão como convidado e que o intuito dessa comissão é 
solucionar esse problema sem que haja impacto ambiental, pois, 
o nosso município cumpri com seu papel e com a Lei e destina 
de forma correta seus resíduos, e ressalta que são cerca de R$ 
20 milhões de reais para dar uma solução média a esse 
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problema. O vereador Delaíte Rocha (professor Delan) diz que 
pelas fotos que foram mostradas, observou que há sacolas e 
lixos hospitalares e que são recentes, ou seja, o que o Sr. 
Secretario tem a dizer sobre isso. O Sr. Secretario Simão diz que 
se isso estiver ocorrendo é um crime ambiental seríssimo e que 
precisa ser fiscalizado com urgência. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que infelizmente a falta de educação 
é algo que precisa ser combatido, mesmo que não seja de 
responsabilidade do Poder público é preciso que a gestão atual 
tenha a consciência de que precisa ajudar a sociedade resolver 
seus problemas e que ficou preocupado quando disseram que 
as estruturas das casas estão comprometidas e o que a 
Prefeitura pode ajudar nessa questão. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que a empresa que construiu as casas 
lucrou e se isso não é o caso do Município mover uma ação 
reversiva a essa empresa. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes cumprimenta a todos os presentes e sabe bem o que 
esses moradores estão enfrentando, pois é morador do referido 
setor e se forem mexer no local onde se encontra o lixão a céu 
aberto, serão centenas de carretas de lixo que irão retirar do 
local, pois esse lixo já está compactado. Destaca que no seu 
ponto de vista houve uma falha do poder público quando 
autorizou a empresa a fazer o loteamento e que independente 
de qual gestão seja o Poder Público pecou quando foi dado 
autorização para a construção, e espera que com a criação 
dessa Comissão, e que é muito importante que o Sr. Alexandre 
participe como morador e profissional para que consigam a 
solução desse problema. Com a palavra o vereador Carlos Silva 
ressalta que o problema do lixão tem que ser resolvido pela atual 
gestão, pois culpar gestões anteriores não irá resolver a situação 
e que é para isso que os cidadãos pagam seus impostos e diga-
se que são muitos e caros, e que não há justificativa para 
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tentarem culpar quem não está mais gerindo o município, e que 
infelizmente esse problema será postergado para a próxima 
gestão, pois já estão em ano de campanha eleitoral.  O vereador 
Wagner Enoque cumprimenta os moradores do setor Ana Maria 
que estão presentes nesta sessão e pergunta ao Sr. Secretário 
Simão uma data certa para o início dos trabalhos que foram ditos 
que serão feitos.  O Sr. Presidente ressalta que esta Casa de 
Leis nunca se furtou de receber nenhuma categoria e abrir as 
suas portas para as demandas da nossa sociedade.  Com a 
palavra o Sr. Jadison – morador do setor Ana Maria diz que 
acredita que através do diálogo conseguirão chegar a uma 
solução e que sonha um dia poderem se reunir em momentos 
como esse, para estarem discutindo outras questões que não 
sejam lixo, infraestrutura e problemas ambientais. Ressalta que 
por algum momento chegou a se sentir culpado por morar no 
setor Ana Maria e que ouviu do próprio Secretário Marzola que 
o lixo que lá existe não causa mais impacto não traz problema, 
sendo que a própria prefeitura joga entulho para tampar buracos 
nas ruas do setor, como isso é possível. Diz que os Secretários 
Municipais quando assumiram os seus cargos sabiam dos ônus 
e dos bônus e que é conhecedor que essa gestão foi uma das 
melhores, só que não é tratando a população dessa forma que 
conseguirão solucionar os problemas e que não precisam serem 
tratados bem e sim que seus direitos sejam respeitados. Com a 
palavra o vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que a responsabilidade é de todos sim, pois 
esse problema do lixo é uma questão de saúde pública e 
entende que houve uma irresponsabilidade social e comercial e 
que concorda com os secretários em alguns pontos, só que é 
preciso que estejam sensíveis as causas da nossa população e 
que é através das políticas públicas sérias que conseguirão 
solucionar as demandas da nossa sociedade.  Com a palavra o 
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Sr. Alexandre Cesar que agradece aos vereadores que 
manifestaram apoio e que o problema terá custos mais não é 
“um bicho de sete cabeças” e que está à disposição da atual 
gestão para ajudar no que for preciso. Com a palavra a Sra. 
Viviane que agradece a todos e espera que esse problema 
possa ser resolvido e que todas as falas que foram feitas se 
tornem reais. Com a palavra o Secretário Junior Marzola diz ao 
Sr. Jadison que reaproveitamento de matérias é decidido por Lei 
e que isso não se trata de aproveitarem lixo e que os trabalhos 
estão sendo feitos e que não aceita que digam que está sendo 
omisso. Diz que gostaria de informar a todos que irá chegar 
equipamentos para serem feitos analises da agua, informa 
também que hoje cedo foi constituída uma comissão na 
mudança da regulamentação das feiras e que terão algumas 
mudanças na disposição dos estandes das feiras e não será 
mudado os horários e é importante dizer que estão tomando as 
medidas protetivas. Com a palavra o Secretario Simão que 
ressalta que o problema é sério e que deve sim responsabilizar 
os culpados, e que falar que o município joga lixo para fazer seus 
trabalhos não convém e que nem irá dar ênfase nessa questão. 
Destaca que a opção integral da retirada do lixo está descartada, 
pois não há recursos para isso e que pode ser feito a retirada 
parcial e que os trabalhos que serão feitos como pavimentação 
começarão logo. Com relação a estabilidade das casas que se 
encontram as margens das ruas, quando o trabalho de 
construção de moradias foi feito, este não foi feito de forma 
correta e com isso, com certeza poderão ter problema, ou seja, 
quando o maquinário da prefeitura for colocado no referido setor 
para os trabalhos de pavimentação asfáltica poderá sim que 
apareçam problemas estruturais nas casas. O vereador Alcivan 
Rodrigues agradece a todos que se fizeram presentes e que com 
certeza hoje foi uma sessão de suma importância onde muitas 
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dúvidas e questionamentos foram esclarecidos. O Sr. Presidente 
agradece a todos os moradores do setor Ana Maria, destaca que 
a partir de amanhã essa Casa de Leis passará a entrar nas 
determinações que foram estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde, pelo Sr. Presidente da República, Governador do nosso 
Estado e o nosso Prefeito Municipal e que a sessão de hoje, 
mesmo com o risco mantiveram a mesma em respeito aos 
moradores do setor Ana Maria e os servidores púbicos pelas 
matérias que se encontram na pauta da sessão.  A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos.   O vereador Terciliano Gomes 
solicita permissão para poder se retirar da sessão e solicita que 
possa ser alterada a pauta para a votação das suas matérias da 
pauta de hoje e de ontem. Em votação as solicitações feitas pelo 
vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº507/2020, Nº424/2020 e Nº515/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº 049/2020 – À 
Empresa TON Luminosos, pelos seus 23 anos de 
funcionamento. Nº052/2020 – À APAE (Associação de Pais 
Amigos dos Excepcionais) de Araguaína, pelos seus 34 anos de 
funcionamento. Nº053/2020 – À Empresa SANCAR Autocenter, 
pelos seus 09 anos de funcionamento. Nº047/2020 – À Empresa 
RAD Informática, pelos seus 21 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento de autoria dos vereadores Nº561/2020. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta a 
todos os servidores públicos municipais presentes na sessão e 
que esse requerimento não é de sua autoria e sim de todos os 
vereadores e que apresentaram essa propositura por terem sido 
provocados pelos servidores públicos. Diz que é importante 
salientar e informar a todos que requerimento não determina, 
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não obriga o Poder Público Municipal atender à solicitação que 
está sendo feita, mas que isso não impede de apresentarem, 
pois muito já foi conseguido através de pedidos que foram feitos 
através de solicitações apresentadas pelos vereadores, ou seja, 
precisava fazer esse esclarecimento a todos os servidores 
públicos presentes, para que não apareçam os oportunistas 
tentando tirar proveito de situações como essa. Destaca que 
esse pode ser o ponta pé inicial para essa situação e que as 
solicitações que foram feitas no referido requerimento são 
pedidos apresentados pela própria categoria e que não deixem 
essa luta acabar, tem que ser continua e que se sintam 
motivados com ações como essa e que não precisam ofender 
ninguém. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que é 
preciso valorizar a pessoa, valorizar o funcionário público, pois 
não adianta ter uma boa estrutura física e não ter o funcionário 
sendo valorizado pelo trabalho que desempenha assim como ter 
as condições necessárias para desempenhar esse trabalho. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos 
os servidores públicos municipais na pessoa do Presidente do 
Sindicato o Sr. Carlos Guimarães, ressalta que já fez essa 
cobrança ao Executivo Municipal com relação a criação do 
PCCR dos servidores municipais e que muitos vereadores 
também já apresentaram essa cobrança e que agora todos os 
vereadores se uniram para reforçar essa solicitação e que os 
servidores estão cobertos de razão pela reivindicação do PCCR. 
Com a palavra o vereador Carlos da Silva diz que também é 
servidor público e sabe o que é lutar pelos direitos e que essa 
luta é muito importante e manifesta seu apoio. Ressalta que as 
críticas sempre irão surgir e que todos permaneçam unidos, pois 
esse é um direito que está sendo postergado por anos, sendo 
uma falta de respeito com os servidores públicos municipais.  Em 
aparte o vereador Wagner Enoque diz que os servidores não 
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podem recuar e que podem contar com seu apoio. Com a 
palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) fala aos 
servidores que não precisam ter medo e não se sintam 
ameaçados, pois estão reivindicando seus direitos que estão 
assegurados por Lei.   Em votação o requerimento Nº561/2020. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. presidente coloca em votação 
a prorrogação da sessão por mais uma hora. Sendo aprovado 
por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Carlos Guimarães – 
Presidente do SISEPAR, cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que está surpreso, pois antes eram apenas os 
servidores da saúde que estavam reivindicando o PCCR, agora 
há outros colegas como dá infraestrutura que estão se unindo e 
que fica feliz. Diz que continuarão com certeza buscando pelos 
seus direitos e que o Sr. prefeito negociou a Data Base, com o 
SINTET e que este Sindicado não representa os servidores 
públicos municipais, o que os representa é o SISEPAR e se até 
o dia dez (10) o Sr. Prefeito não os receberem para poderem 
conversar irão entrar em greve.  A sessão é suspensa. 
Reabertos os trabalhos.   Requerimentos do vereador Wagner 
Enoque de Souza: Nº371/2020 e Nº372/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento da 
vereadora Maria José Cardoso dos Santos (Zezé Cardoso) 
Nº499/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº386/2020, Nº388/2020 e Nº387/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº488/2020 e Nº489/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco das Silva (Geraldo Silva): Nº415/2020 e 
Nº430/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
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Conceição (Edimar Leandro): Nº429/2020 e Nº431/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº094/2020 e Nº095/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº502/2020 e 
Nº503/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº459/2020, Nº461/2020 e Nº460/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente registra 
a presença do Dr. Agmon Diniz – Advogado. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº466/2020 e 
Nº467/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº440/2020 e Nº 441/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplauso de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão): Nº045/2020 – À Radialista Amélia Melo Sandes, pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade araguainense. 
Nº046/2020 – Ao Repórter Cleber Toledo, pelo aniversário de 15 
anos de seu artigo de opinião denominado Coluna do CT. 
Nº050/2020 – À Igreja de Cristo, pelo aniversário de 20 anos. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de Pesar de autoria do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº057/2020 – Pelo falecimento do Sr. Onadir Geraldo 
de Jesus. Nº058/2020 – Pelo falecimento do Sr. Odimar Vieira 
de Sousa. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Oficio Nº0905/2020 – Partido Podemos – 
Assunto: Liberação de uso do Plenário da Câmara Municipal 
para o dia 19 de março de 2020 as 19h00min. Em votação o 
referido oficio de liberação de plenário. Sendo aprovado por 
Unanimidade. 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.   
  
 
 


