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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte dias do mês de 
outubro 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, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da 
Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José 
Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso 
Santos, Terciliano Gomes  Araújo e Wagner Enoque de Souza. 
Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 23.  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 GAB/FIN/SMS 
Nº1298/2020 – Secretaria Municipal de Saúde – Ana Paula dos 
Santos Andrade Abadia – Assunto: Resposta ao Requerimento 
nº1804. Oficio nº006/2020 – Gabinete do vereador Edimones de 
Jesus (Xeroso) – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 20 de outubro de 2020. Ordem Do Dia: Projeto de Lei 
Nº046/2020 – Dispõe sobre doação de alimentos destinados ao 
consumo humano por estabelecimentos comerciais localizados 
no município de Araguaína e dá outras providências. Autor 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº020/2020 – Concede Título de Cidadão 
araguainense à Pastora Edvanda Santos Pereira, e dá outras 
providências. Autor: Wagner Enoque de Sousa. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 



 
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 

Nº2109/2020, Nº2110/2020 e Nº2111/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2191/2020 e 
Nº2192/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº2098/2020, Nº2099/2020 e Nº2100/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva 
registra as presenças dos moradores do setor Morada do Sol I 
os senhores: Leonardo Borges, Dione Ferreira e Welton Moura 
e diz que gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que um deles 
possa fazer uso da palavra. Requerimento do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº2183/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº2064/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº2161/2020 e Nº2162/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Alcivan cumprimenta 
as suas amigas Eduarda e Tonha que são moradoras do setor 
Jardim Paulista e estão acompanhando a sessão pelas redes 
sociais.  Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº2137/2020, Nº2138/2020 e Nº2152/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº2166/2020 e Nº2167/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan) 
Nº2150/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2129/2020, Nº 2184/2020 e 
Nº2185/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa 
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(Gipão) Nº2169/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº2119/2020, Nº2120/2020 e 
Nº2121/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo Nº314/2020 – À Empresa Master 
Metalúrgicas pelos seus 05 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente cumprimenta os moradores do setor Morada do Sol I 
que foram citados pelo vereador Geraldo Silva e coloca em 
votação a solicitação de uso da palavra feito pelo mesmo. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Welton diz que 
os setores Ana Maria e Morada do Sol III receberam 
pavimentação asfáltica e o setor Morada do Sol I não recebeu e 
já tentaram dialogar com o Sr. Prefeito, já chamaram a imprensa 
para mostrar a situação do referido setor e até agora nada foi 
feito e não conseguiram ser ouvidos, por isso resolveram vir a 
Casa de Leis pedir apoio dos vereadores, pois infelizmente não 
conseguiram ser contemplados com os serviços de 
pavimentação asfáltica. Em aparte o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) ressalta que fez inúmeras cobranças ao Sr. 
Secretário Municipal de Obras com documentações e registros 
de fotos e que a grande dificuldade é quanto à realização dos 
serviços e o último registro de cobrança que fez ao referido 
Secretário foi no dia 06 de outubro, ou seja, essa Casa de Leis 
tem feito sim várias cobranças a questão é com relação a 
execução dos serviços. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes diz que sempre batalhou muito pela pavimentação 
asfáltica dos setores Ana Maria e Morada do Sol e que esta Casa 
de Leis aprovou os recursos do CAF para executarem esse 
serviço de pavimentação asfáltica e que mesmo após terem feito 
os serviços e não foram contemplados todos os setores, 
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continuará trabalhando e lutando para que esse serviço seja feito 
por completo e que nenhuma rua fique sem a pavimentação 
asfáltica. O vereador Alcivan Rodrigues diz que todos os 
vereadores têm trabalhado muito buscando melhorias para os 
bairros da nossa cidade e manifesta seu apoio aos moradores 
do setor Morada do Sol I. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que a indignação do Sr. Welton é legitima, 
pois, a população do nosso município não podem ficar à mercê 
da boa vontade do Poder Público, e que é preciso que os 
vereadores divulguem suas ações e ontem mesmo fez uma fala 
sobre os serviços de pavimentação asfáltica que são deixados 
pela metade ou apenas pedaços de ruas são asfaltados. 
Ressalta que está falando em prol do povo e não é nada pessoal 
contra o Sr. Secretário Municipal de Obras, mas como é o 
representante da referida pasta, espera que o mesmo possa 
explicar e solucionar o porquê que esses serviços são feitos 
dessa forma, sem concluir por completo o serviço nos bairros e 
diz que gostaria de ressaltar que o Sr. Nelson Palitote que é o 
Engenheiro da Empresa Ipanema que está fazendo a 
pavimentação asfáltica do Bairro de Fátima e que garantiu que 
os serviços seriam retomados e concluídos e que até este 
momento não cumpriu o que prometeu,  diz que telefonou para 
o mesmo e este não lhe atendeu e que irá usar a Tribuna hoje 
para falar sobre essa situação. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva manifesta seu apoio aos moradores do setor 
Morada do Sol I, pois sabe o quanto é difícil morar sem ter 
pavimentação asfáltica, sendo que este serviço é direito de todo 
cidadão e que estará cobrando para que essa situação possa 
ser resolvida. O vereador Gideon Soares diz que tem certeza 
que esta Casa de Leis irá ajudar no que for possível os 
moradores do setor Morada do Sol I. Com a palavra o vereador 
Wagner Enoque ressalta que reafirma o seu compromisso de 
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trabalhar para conseguir que todas as ruas do setor Morada do 
Sol I possa receber os serviços de pavimentação asfáltica e 
podem contar com seu apoio. Tribuna: O vereador Divino 
Bethânia Júnior destaca que hoje fala sobre a não conclusão das 
obras de pavimentação asfáltica na nossa cidade, pois estão 
causando prejuízo financeiro para o nosso município, uma vez 
que, as chuvas já estão chegando e estão vendo os serviços e 
os materiais estão sendo levados por “agua abaixo”, ou seja, o 
dinheiro público está sendo desperdiçado, e isso é inaceitável. 
Diz que gostaria de ressaltar o Bairro de Fátima, onde os 
serviços foram paralisados e não retornaram e chama a atenção 
do Poder Público, dos representantes da Empresa Ipanema para 
que tomem providências pois é um absurdo essa situação. 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.  
  
 
 
 


