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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas 
sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, compareceram os 
seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Aldair da Costa Sousa, Carlos da 
Silva Leite, Divino Júnior do Nascimento, Delaite Rocha da Silva, 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, Silvano Faria da Silva, Terciliano Gomes Araujo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Gilmar Oliveira para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – Capitulo 11, versículo 
01 e 02. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Diligência 02510/2018 – 
Ministério Público do Estado do Tocantins – Assunto: Solicitação de informações e 
documentos, visando instruir a Noticia de Fato E-EXT – 2018.0004345. O Sr. 
Presidente informa que será distribuída copias desse documento a todos os 
vereadores. OFICIO/SMECEL/477/2018 – Prefeitura Municipal de Araguaína – 
Secretário Municipal de Educação. OFICIO/CIRCULAR/Nº001/2018 – Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – Assunto: Nomeação 
dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA que 
acontecerá na sala de reuniões desta secretária dia 10/04/18 as 17h00min.   Ordem 
Do Dia: Projeto de Lei Nº 015/18 – Inclui no Calendário Oficial Cultural do Município 
de Araguaína os eventos festivos em comemoração ao aniversário do Município. 
Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). Projeto de Lei Nº017/18 – Dispõe sobre a 
implantação do Programa Municipal de Saúde Vocal na cidade de Araguaína, 
objetivando a prevenção de disfonias em professores da rede municipal de ensino, e 
dá outras providências. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei 
Nº 019/18 – Dispõe sobre a criação de cursinhos gratuitos preparatórios para 
concursos e pré-vestibulares, e dá outras providências. Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). Os referidos projetos serão encaminhados às 
comissões competentes.  Mensagem de Veto Nº 001/18 – Veto ao Autógrafo de Lei 
N°3072, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal de 
Vereadores. É feito a leitura na íntegra do referido veto. É feito a leitura do Parecer 
das Comissões que é pela manutenção do Veto do Executivo Municipal. Em 
discussão o Veto ao Autografo de Lei Nº3072. Com a palavra o vereador Geraldo 
Silva que é autor do projeto de Lei que está sendo vetado, destaca que apresentou 
essa matéria com o intuito de que o Executivo Municipal possa dar respostas e 
informações a cerca das proposituras que os vereadores apresentam. O vereador 
Terciliano Gomes diz que no seu ponto de vista não há nem vicio de iniciativa e nem 
irá onerar o Executivo Municipal e que o projeto coloca até um prazo maior para que 
o Poder Público dê as respostas às proposituras dos vereadores e diz que gostaria 
de parabenizar a Comissão pelo trabalho que vem realizando. O vereador Divino 
Bethânia Júnior destaca que se requerimento resolvesse alguma coisa Araguaína 
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seria a melhor cidade do nosso país. Ressalta que a Lei Orgânica já prevê essa 
questão das informações e o prazo que o Executivo Municipal tem que fornecer a 
Camara Municipal e destaca que esse projeto não é uma afronta ao Sr. Prefeito e 
nem irá onerar o Executivo Municipal e nem interfere no trabalho do mesmo, pois 
podem agilizar essas respostas através da Secretaria de Governo e manifesta seu 
voto contrário ao Veto. Com a palavra o vereador Israel Gomes cumprimenta e 
registra a presença do Sr. Válber Machado e Joel Lima. O vereador Divino Bethânia 
Júnior informa que a sessão com os empresários será realizada na semana que 
vem. O vereador Israel Gomes diz que irá acompanhar a Constituição Federal e faz 
parte da Comissão de Justiça e Redação e que irá se posicionar na hora da votação.  
O vereador Aldair da Costa (Gipão) ressalta que se todos fizerem as contas poderão 
ver o quanto é alto o numero de requerimentos que os vereadores apresentam, ou 
seja, são cerca de quase mil requerimentos por mês que são encaminhados ao 
Executivo Municipal e dizer que isso não irá onerar em nada não tem como, pois 
precisará dispor de funcionários há mais para responder a todas as proposituras. 
Ressalta que o Executivo Municipal ressaltou que todos os projetos, requerimentos e 
proposituras são tratados com carinho e são respondidos gradativamente. O 
vereador Carlos Silva diz que o Executivo Municipal nunca respondeu a uma 
propositura de sua autoria e quando isso não ocorre não é apenas ao vereador que 
não está respondendo e sim à população que representam, ou seja, ressalta que é 
uma administração que trabalha as escuras e as escondidas, pois sequer dá uma 
satisfação sobre o que é solicitado pelos vereadores. Diz que respeita o trabalho e o 
posicionamento da Comissão, mas antecipa seu voto que é contrário ao Veto, pois 
manterá seu posicionamento favorável ao projeto, e ressalta que não aceitará que 
continuem fazendo dessa Casa de Leis um teatro. Em aparte o vereador Geraldo 
Silva diz que não será preciso contratar funcionários, pois essas informações já 
estão previstas e que o vereador Aldair disse que todos os projetos e requerimentos 
dos vereadores são tratados com carinho e imaginem se não fosse. O vereador 
Terciliano Gomes diz que entende que é um projeto constitucional, mas que entende 
que cada vereador tem seu posicionamento independente e deve ser respeitado, 
mesmo se o vereador votou favorável ao projeto e agora quer acompanhar o Veto 
não deve ser criticado, pois cada vereador tem o direito de se posicionar conforme 
ache certo. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que caso esse projeto não passe, 
ou seja, o Veto não seja derrubado,  será desmoralizante para os vereadores e para 
essa Casa de Leis. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que se a Prefeitura 
disser que consegue responder apenas dois requerimentos de cada vereador por 
semana, se compromete a apresentar apenas um requerimento por sessão e deixa 
registrado e destaca que esse veto precisa ser derrubado por uma questão de 
moralidade deste Parlamento. Em aparte o vereador Carlos Silva diz que falou que 
respeitava as opiniões diversas e parabeniza os vereadores que aprovaram o 
projeto e estão votando contrário ao veto e concorda que esse veto e 
desmoralizante para esse Parlamento. O vereador Terciliano Gomes diz que não vê 
como uma desmoralização ao Parlamento e  manifesta seu voto contrário ao Veto e 
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pede o encerramento da discussão de acordo com o Artigo 151 do Regimento 
Interno. O Sr. Presidente diz que não poderá atender o encerramento da sessão, 
pois apenas um vereador manifestou seu voto favorável ao Veto. O vereador Gideon 
da Silva Soares diz que não adianta respeitar o posicionamento dos vereadores e 
tratar essa Casa de Leis como um teatro, destaca que não sai da sua casa para vir 
para este Parlamento e fazer teatro como disse o vereador Carlos Silva, só se o 
mesmo é que faz teatro e destaca que é preciso respeitar o Parlamento e os 
vereadores que o compõem,  manifesta seu voto favorável e pede ao Sr. Presidente 
que cumpra o Regimento Interno e encerre essa discussão. O Sr. Presidente coloca 
em votação o pedido de encerramento da discussão. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Em votação o Veto ao Autografo de Lei Nº3072. O vereador Alcivan 
Rodrigues manifesta seu voto favorável ao veto, o vereador Aldair da Costa 
manifesta seu voto favorável ao Veto. O vereador Carlos Silva manifesta seu voto 
contrário a Veto. O vereador Divino Bethânia Júnior manifesta seu voto contrário ao 
Veto. O vereador professor Delan manifesta seu favorável ao veto conforme parecer 
da comissão. O vereador Edimar Leandro manifesta seu voto contrário ao Veto. O 
vereador Gideon Soares manifesta seu voto favorável ao Veto. O vereador Gilmar 
Oliveira manifesta seu voto favorável ao Veto. O vereador Israel Gomes manifesta 
seu voto favorável ao Veto. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) manifesta seu 
voto favorável ao Veto. O vereador Leonardo Lima manifesta seu voto contrário ao 
Veto. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu voto favorável ao Veto. A vereadora 
Maria José ( Zezé Cardoso) manifesta se voto favorável ao Veto. O vereador Silvano 
Faria manifesta seu voto contrário ao Veto. O vereador Terciliano Gomes manifesta 
seu voto contrário ao Veto e o vereador Wagner Enoque manifesta seu voto 
favorável ao Veto. Sendo mantido o Veto por dez votos favoráveis ao Veto e sete 
votos contrários ao Veto.  O vereador Alcivan Rodrigues pede autorização para 
poder se retirar da sessão, pois tem uma viagem marcada para a cidade de 
Tocantinópolis para uma reunião com o Bispo Dom Geovane. Em votação a 
solicitação verbal do vereador Alcivan. Sendo aprovado por Unanimidade. A 
vereadora Maria José ( Zezé Cardoso) também solicita permissão para poder se 
retirar da sessão pois precisa ir a um sepultamento.  Em votação a solicitação feita 
pela vereadora Zezé Cardoso. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador 
Leonardo Lima solicita permissão para poder se retirar da sessão as 17h00min. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Leonardo Lima. Aprovado por 
Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador José 
Ferreira ( Ferreirinha) pede alteração de pauta para a votação dos seu Projeto de 
Decreto Legislativo. Em votação a solicitação feita pelo vereador José Ferreira. 
Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador professor Delan também solicita 
alteração de pauta para votação das suas proposituras e posteriormente permissão 
para se retirar da sessão. Em votação as solicitações feitas pelo vereador professor 
Delan. Sendo aprovado por unanimidade.  Projeto de Decreto Legislativo Nº004/018 
- Concede título de cidadã á Srª. Maria José Lima da Mota, e dá outras providências. 
Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). É feita a leitura na íntegra do referido 
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Projeto de Decreto Legislativo. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº659/018, Nº660/018, Nº661/108, Nº662/108 e Nº663/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Projeto de Resolução Nº004/18 - Dispõe 
sobre a baixa de bem móvel do Patrimônio da Câmara Municipal de Araguaína 
(Veículo da Câmara, doação para o Executivo). Autor: Mesa Diretora. È feito á leitura 
na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Geraldo Silva 
parabeniza o Sr. Presidente pela iniciativa desse projeto. O Sr. Presidente diz que 
está cumprindo com o que prometeu e que irá marcar a data e a hora para fazerem 
essa entrega do veiculo. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade.  O vereador 
José Ferreira ( Ferreirinha) assume a presidência da Mesa Diretora. Projeto de Lei 
Nº064/17 – Dispõe sobre o “Programa de Mobilidade Urbana com uso de Bike” no 
Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva).  É feito a leitura na íntegra do referido projeto. O vereador Geraldo 
Silva ressalta que o intuito do seu projeto é para que pudessem estimular o uso de 
bicicletas para ajudar na preservação do meio ambiente e com isso também 
estimular a economia de cada cidadão. O vereador Wagner Enoque parabeniza o 
autor pelo projeto e diz que esteve na cidade de Belém no Estado do Para onde já 
funciona um projeto semelhante e caso o autor tenha interesse poderá passar as 
informações que precise sobre o projeto. O vereador Geraldo agradece o aparte e 
destaca que como o seu projeto está com os pareceres contrários das Comissões e 
do Jurídico da Casa, irá retirar o projeto para não ser contrário. O Sr. Presidente 
retira o Projeto de Lei Nº064/018 a pedido do autor. O Sr. Presidente em exercício 
prorroga a sessão por mais trinta minutos. Em votação a prorrogação da sessão. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº804/018, Nº805/018 e Nº806/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva ( Geraldo Silva): Nº847/018, Nº809/018, Nº810/018, Nº811/018 e 
Nº812/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº843/018 e Nº844/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Gilmar Oliveira 
pede a retirada de pauta da propositura Nº775/018 de sua autoria. O Sr. Presidente 
retira a propositura  de Nº775/018 a pedido do autor da mesma. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº824/018, Nº825/018, 
Nº826/018 e Nº827/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº541/018, 
Nº573/018, Nº574/018, Nº575/018 e Nº576/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Silvano Faria da Silva 
(Silvano do Picolé): Nº770/018 e Nº832/018. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº675/018, 
Nº676/018, Nº677/018, Nº678/018 e Nº679/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº689/018, Nº690/018, Nº710/018, Nº712/018 e Nº713/018. Em discussão. 
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Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação Nº041/018 do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona). Indicações do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº040/018 e Nº043/018. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. 
Moção de Pesar Nº031/018 de autoria dos vereadores – Á família da Sra. Maria 
Vilma Ferreira de Lima. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes solicita que possa ser lida a Moção de Pesar de autoria 
da UVET que foi encaminhada a família da Sra. Maria Vilma irmã do vereador José 
Ferreira (Ferreirinha). É feito a leitura da Moção de Pesar Nº003/2018/GAB. 
PRES/UVET (União dos Vereadores do Estado do Tocantins).    Tribuna: O vereador 
Carlos Silva destaca que quando falou com relação a estarem  fazendo desse 
Parlamento de teatro, não citou nomes disse apenas que estavam fazendo, mas se 
referiu que como estavam num faz de conta não passava apenas de um teatro. Diz 
que  afirma e reafirma que tiveram a oportunidade de mudar essa situação com 
relação ao faz de conta que acontece neste Parlamento, pois o Legislativo faz de 
conta que esta encaminhado proposituras e o Executivo Municipal faz de conta que 
recebe as mesmas, ou seja, esse faz de conta não passa de um Teatro, foi isso a 
que se referiu e em nenhum momento falou com desrespeito a essa Casa de Leis ou 
aos vereadores. O vereador Geraldo Silva agradece aos vereadores que o apoiaram 
na votação do Veto.  O vereador Gideon Soares diz que a forma como o vereador 
Carlos Silva se posicionou na Tribuna não foi como o mesmo se posicionou na sua 
fala no debate do veto, mas que não irá entrar nesta discussão  novamente, mas 
que gostaria de deixar que respeita muito a todos os vereadores e seus 
posicionamentos. O vereador Wagner Enoque agradece aos vereadores que 
participaram do evento do seu partido PSP. 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.  
 

 
 
 

 


