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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins. Aos trinta dias do mês de junho 
de dois mil e vinte, 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 Júnior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, José 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 dezessete. 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. Correspondências: OFICIO 
111/2020 – GAB/PREF – Prefeito Ronaldo Dimas Nogueira 
Pereira – Assunto: INDICAÇÂO DO LÌDER DO PREFEITO – Indica o 
vereador Gideon da Silva Soares para assumir a Liderança do 
Poder Executivo Municipal junto à Câmara Municipal de 
Araguaína.  O vereador Divino Bethânia Júnior solicita que possa 
ser feito alteração de pauta, até que os convidados da sessão 
cheguem, pois, os mesmos estão vindo da Capital Palmas, diz 
que gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente vereador Aldair 
da Costa (Gipão) pois hoje se comemora o Dia do Caminhoneiro.  
O Sr. Presidente agradece pelos cumprimentos e que foi um 
privilégio ter sido caminhoneiro por dez anos e será dado 
continuidade a pauta da sessão até que os convidados 
cheguem.  Ordem Do Dia: O vereador Enoque Neto solicita a 
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retirada da pauta do Projeto de Lei Nº094/019 de sua autoria e 
que o projeto da pauta anterior possa ser inserido na pauta de 
hoje. O Sr. Presidente informa que as referidas solicitações 
serão atendidas. O vereador Divino Bethânia Júnior registra a 
presença do Dr. Jeferson – Engenheiro. Projeto de Lei 
Nº018/2020 – Inclui no Calendário Oficial de Eventos Culturais 
do Município de Araguaína o Evento Show Terra e dá outras 
providências. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza. (Enoque 
Neto). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Enoque Neto ressalta a importância do 
seu projeto, principalmente como um incentivo para a cultura do 
nosso município. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) registra a presença 
do Dr. Valdivino – CREA.  Projeto de Lei Nº002/2020 – Institui 
no âmbito do município de Araguaína o Agente Comunitário 
Ambiental e dá outras providências. Autor: Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1354/2020, 
Nº1355/2020, Nº1356/2020, Nº1357/2020 e Nº1358/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1329/2020, Nº1463/2020, Nº1464/2020, Nº1465/2020 e 
Nº1466/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1479/2020, Nº1480/2020, 
Nº1481/2020, Nº1482/2020 e Nº1483/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1405/2020, Nº1406/2020, 
Nº1407/2020, Nº1431/2020 e Nº1432/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº979/2020, 
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Nº1013/2020 e Nº1211/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1416/2020, 
Nº1417/2020 e Nº1449/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar 
Oliveira Costa Nº1420/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon 
da Silva Soares: Nº1397/2020, Nº1398/2020, Nº1399/2020, 
Nº1450/2020 e Nº1451/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1268/2020, 
Nº1269/2020, Nº1306/2020, Nº1307/2020 e Nº1308/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº1272/2020, Nº1299/2020, Nº1300/2020, 
Nº1239/2020 e Nº1388/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1446/2020, 
Nº1447/2020 e Nº1448/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº669/2020, 
Nº670/2020, Nº671/2020, Nº672/2020, Nº764/2020 e 
Nº765/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1377/2020, Nº1378/2020, 
Nº1379/2020 e Nº1380/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº1390/2020 e Nº1391/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº1422/2020, Nº1423/2020, Nº1424/2020, 
Nº1425/2020 e Nº1426/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade.  Moções de Aplauso do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº178/2020 – Á Empresa Ergon 
Sistemas, pelos seus 15 anos de funcionamento. Nº185/2020 – 
Á Empresa Auto Posto Toca da Onça, pelos seus 16 anos de 
funcionamento. Nº186/2020 – Á Empresa Hig Fácil, pelos seus 
20 anos de funcionamento. Nº189/2020 – Á Empresa Lojão Alô 
Araguaína, pelos 26 anos de funcionamento. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. CONVITE: Em 
Atendimento ao Requerimento Nº1249/2020, de autoria do 
vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). 
Presenças: Sr. FREDERICO PRADO – Secretário Municipal de 
Planejamento e Tecnologia. Assunto: Descumprimento do art. 
3º, VII e VIII da Lei Municipal Nº3053, de 15 de setembro de 
2017, que dispõe sobre desafetação de área pública e autoriza 
o poder Executivo Municipal a proceder a doação de área de 
propriedade do município de Araguaína ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins – CREA/TO 
e dá outras providências. O Sr. Presidente informa que darão 
início ao atendimento do convite, pois o Sr. Secretário Frederico 
já está presente. Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Júnior autor do requerimento, cumprimenta e agradece ao Sr. 
Secretário Frederico por ter atendido o seu convite, destaca que 
o Sr. Jeferson que é Engenheiro lhe procurou pedindo uma cópia 
da referida Lei na qual está sendo discutida e forneceu a cópia 
ao mesmo, até mesmo porque essa Lei pode ser encontrada no 
site da Prefeitura e da Câmara Municipal. Ressalta que mesmo 
com a ausência dos demais convidados, não seria justo não 
realizarem esse momento, uma vez que, o Sr. Secretário 
Municipal Frederico Prado já está presente e atendeu 
prontamente o seu convite, com relação a Lei que foi aprovada 
para a doação da área ao CREA – TO, faz a leitura do artigo que 
trata da questão da construção da obra, e ressalta que essa 
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doação foi feita no ano de 2017 e especifica o prazo para início 
da obra, que é de 06 meses a partir da aprovação da Lei e de 02 
anos para conclusão da obra. Faz a leitura do artigo que trata da 
construção da Praça e ressalta que é bem claro que essa Praça 
teria que ter sido construída antes da obra da construção da 
Sede do CREA – TO, diz que esse projeto ficou uns dois anos 
para ser adequado e quando foi aprovado constou com uma 
emenda, onde foi colocado a contrapartida da construção da 
Praça, e destaca que infelizmente os representantes do CREA – 
TO não estão presentes, pois gostaria muito que o rapaz que lhe 
ofendeu estivesse presente, pois o mesmo está entre os 
convidados, para que pudessem conversar, pois se o CREA – 
TO está com problemas internos isso não lhe interessa, o que 
lhe interessa é que a Lei não foi cumprida e a comunidade que 
receberia a Praça não teve essa benfeitoria. Faz um 
questionamento se o CREA – TO tem necessidades de receber 
uma área, e o que de benefício o município teve com a 
inauguração da Sede do CREA – TO? Mas como teriam a 
contrapartida da construção da Praça a Câmara autorizou essa 
doação, só que foram enganados, pois não fizeram nada e o que 
mais lhe deixa encabulado é que o município não fiscalizou a 
construção dessa Sede, e quando ele ficou sabendo a mesma 
já estava pronta, e deixa bem claro que não tem nada contra 
ninguém do CREA – TO, a questão é somente a construção da 
Praça, essa sim precisa ser feita. Em aparte o vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) diz que essa Lei chegou nesta Casa de 
Leis no ano de 2016 e o projeto teve que ser refeito, pois a área 
inicial era muito grande, daí diminuíram a metragem e que a 
contrapartida seria a construção da Praça, e os representantes 
do CREA – TO estiveram presentes nesta Casa de Leis e se 
comprometeram a construir essa Praça. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que irá aguardar a fala do Sr. Secretario 
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Frederico para saber o posicionamento do município.  Com a 
palavra o Sr. Secretário Frederico que agradece pelo convite e 
diz que não pode falar pelas pessoas que estiveram nesta Casa 
de Leis na época da aprovação dessa Lei, ressalta que irá 
apresentar os dados que tem e que também não pode falar pelo 
CREA – TO pois o mesmo tem Presidente. Ressalta que no ano 
de 2018 em 01 de outubro foi expedido o alvará para a 
construção da Sede do CREA – TO, e no projeto que 
apresentaram, consta essa sede e um auditório e que esteve 
presente na inauguração e viu que só foi construído um dos 
prédios, ou seja, entende-se que a obra ainda não foi finalizada, 
mas que infelizmente a questão da Praça passou sem ser 
verificada. No dia 21 de fevereiro do ano 2020 notificaram o 
CREA – TO para apresentar as documentações necessárias 
para o cumprimento da Lei, no dia 11 de março de 2020 foi 
solicitado uma prorrogação do prazo e de lá pra cá o CREA – 
TO apresentou um projeto da construção da Praça e que foi feito 
algumas adequações a esse projeto e até o momento o projeto 
não foi reapresentado e na semana passada conversou com o 
Sr. Benjamim Frederico que é Vice-Presidente do CREA – TO e 
este lhe informou que o CREA – TO solicitou documentações a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente a respeito da área onde 
deveria ser construída a praça, e que a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, ficou de encaminhar ao CREA – TO uma 
Licença Ambiental, pois a referida área contem nascentes e 
áreas de preservação, mas ressalta que, não há como negar que 
os prazos foram concedidos e não foram cumpridos. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que pelo que está entendendo, o 
CREA – TO fez algumas exigências ao município e que a sua 
preocupação é que estejam usando essa situação, para protelar 
o cumprimento da obrigação da construção da praça, e por isso 
questiona ao Sr. Secretário Frederico o que o município pode 
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fazer para obrigar que a obra seja feita. O Sr. Secretário 
Frederico diz que o município pode entrar com uma ação de 
obrigação de fazer, mas seria mais adequado entrar com uma 
nova notificação para que o CREA – TO apresente uma 
documentação do prazo certo da construção da Praça e assume 
o compromisso de fazer essa notificação ainda essa semana, e 
que o CREA – TO terá que apresentar toda a documentação 
necessária dessa construção. O vereador Wagner Enoque diz 
que se a Praça for construída não haverá prejuízo ambiental, 
pois esteve pessoalmente na área. O Sr. Secretário Frederico 
diz que tão logo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
apresente as licenças ambientais necessárias e o CREA – TO 
cumpra com a notificação será cobrado o cumprimento efetivo 
da Lei, ou seja, a construção da Praça. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que irá aguardar esses procedimentos e se 
o CREA – TO não cumprir será tomado as providências legais 
necessárias e agradece ao Sr. Secretário Frederico que atendeu 
ao seu convite. O Sr. Secretário Municipal Frederico agradece 
pelo convite e coloca-se a disposição. Sr. Presidente agradece 
a presença do Sr. Frederico e suspende a sessão. Reaberto os 
trabalhos. Tribuna: O vereador Marcus Marcelo parabeniza o 
vereador Gideon Soares pela indicação da liderança do 
Executivo Municipal nesta Casa de Leis e diz que gostaria de 
parabenizar também a todos os vereadores pela aprovação dos 
recursos do CAF, pois estão vendo que as obras de 
pavimentação asfáltica estão sendo feitas por toda a cidade e 
me especial cumprimenta o Sr. Presidente pela condução dos 
trabalhos e a assessoria de imprensa da Casa. Com a palavra o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que gostaria de 
usar essa Tribuna para cobrar do Executivo Municipal com 
relação aos pagamentos da Data Base, das Férias e da 
Progressão Salarial dos servidores do Município da Educação, 
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pois até hoje não foi cumprido nenhum desses benefícios, e que 
são direitos garantidos por Lei e os servidores estão esperando 
ansiosos pelo cumprimento dos seus direitos. O vereador 
Geraldo Silva diz que recebeu informação referente aos 
servidores que recebem pelo FUNDEB estes irão receber o 
benefício e os que recebem pelo município não e que isso 
precisa ser visto e o município precisa cumprir com suas 
obrigações. O vereador Alcivan Rodrigues ressalta que 
manifesta sua indignação com relação a empresa que foi 
contratada para executar a troca de lâmpadas de LED na nossa 
cidade, pois essa Empresa não está dando conta de executar 
esse serviço, pois há locais que já se passou mais de cinco 
meses e as lâmpadas dos postes estão queimadas e nada foi 
feito e diz que já informou o Sr. Secretário Simão e o Chefe da 
Iluminação Pública o Sr. França e até hoje nada foi feito nos 
locais e desde já convida o líder do Sr. Prefeito para lhe 
acompanhar para juntos irem na Secretaria de Infraestrutura 
para tentarem resolver essa situação. O vereador Gideon 
Soares líder do Sr. Prefeito, diz que o vereador Alcivan pode sim 
contar com seu apoio, e que coloca-se a disposição para ajudar 
todos os vereadores. O vereador Wagner Enoque parabeniza o 
vereador Alcivan Rodrigues pela cobrança que está fazendo, 
pois realmente há locais que precisam dessa troca de lâmpadas. 
O Sr. Presidente diz que não poderia deixar de registrar em ata 
a sua gratidão por ter exercido a profissão de caminhoneiro e 
hoje parabeniza e rende suas homenagens a todos os 
caminhoneiros (as) pelo Dia do Caminhoneiro e registra a 
presença da jovem Gabriele que esteve presente 
acompanhando esta sessão. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente 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.  


