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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezessete 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  vereadora  
Maria Jose Cardoso (Zezé Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a 
leitura do Salmo – 43. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Circular Nº01/2018 – SEPLE – Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – 
Assunto: Comunicado para o cumprimento da Resolução do Pleno TCE nº127/2018. 
Oficio Circular nº02/2018 – SEPLE – Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – 
Assunto: Alerta – Cumprimento a Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Oficio nº089/18/GAB_950 – Câmara dos Deputados – 
Gabinete da Deputada Federal Josi Nunes – Assunto: Oficio 11/018. Oficio 
nº1402/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União.  Ordem Do Dia: Tribuna Livre – Art. 196 – 
Regimento Interno desta Casa de Leis – Inscrito (a): Gilcilene Santos Fonseca – 
Líder Comunitária do Povoado Água Amarela – Assunto: Tratar sobre as demandas 
do Povoado Água Amarela. Leitura do Artigo 196. Com a palavra a Sra. Gilcilene 
destaca que o Povoado Água Amarela não dispõe de nenhuma infraestrutura, ou 
seja, chegaram num ponto critico as estradas estão praticamente intransitáveis, as 
crianças não estão tendo como ir para a escola e por isso veio a esta Casa de Leis 
pedir ajuda, pedir socorro para que os ajudem pois estão sem saída e já não sabem 
mais onde recorrer. O vereador Geraldo Silva parabeniza a Sra. Gilcilene por ter 
vindo a esta Casa de Leis pedir apoio para o Povoado Água Amarela e que esteve 
neste Povoado ano passado e viu de perto como está a situação do mesmo. 
Destaca que já apresentou inúmeras proposituras solicitando melhorias não somente 
para o Povoado Água Amarela, mas para todos povoados da nossa cidade. Diz que 
amanha irá a capital Palmas para saber sobre uma verba que esta no INCRA para a 
zona rural do nosso município. O vereador Edimar Leandro cumprimenta a Sra. 
Gilcilene e destaca que não somente o Povoado Água Amarela, mas todos os 
povoados e assentamentos da nossa cidade estão abandonados. O vereador 
professor Delan ressalta que é preciso que os cidadãos saibam reivindicar seus 
direitos e caso seja necessário que procurem a justiça. O vereador Carlos Silva diz 
que infelizmente essa situação não é exclusiva do Povoado Água Amarela, mas toda 
a zona rural da nossa cidade está abandonada. Ressalta que infelizmente os 
vereadores não podem executar obras e quem executa é o Poder Publico, e  que 
não adiantará nada apresentarem requerimentos pedindo melhorias para esse 
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povoado pois os requerimentos apresentados não são atendidos e sequer recebem 
respostas justificando o porque de não serem atendidos. Destaca que é preciso que 
os eleitores observem mais e fiquem mais atentos aos políticos que estão elegendo 
para que nas próximas eleições possam errar menos. Com a palavra o vereador 
Israel Gomes diz que sabem que os problemas existem, mas é preciso que todos 
atentem que estão num período chuvoso muito intenso, mas que acredita que o Sr. 
Prefeito irá tomar providências assim que esse período acabar. O vereador 
Terciliano Gomes faz uma solicitação verbal para que após esse momento da 
Tribuna a sessão possa ser suspensa para uma reunião com todos os vereadores. 
Com relação ao que está sendo discutido é preciso que todos os vereadores 
atentem para a necessidade de que o mais rápido possível possam ser inseridas as 
emendas impositivas para que nos debates da LOA e da LDO estas matérias 
tenham uma atenção mais detalhada e possam apresentar essas emendas com os 
valores destinados para as localidades que realmente estejam precisando. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) ressalta que não se deve saber de onde vem ou 
não os recursos e sim que esses recursos venham para ajudar a nossa população e 
ressalta que pensou de ver mais moradores do Povoado Água Amarela presente 
nesta sessão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que infelizmente a história 
política do nosso Estado é triste e não sabe nem o que falar para os moradores do 
povoado Água Amarela que estão presentes, mas espera que neste ano que é um 
ano político alguma coisa possa ser feito não somente para este Povoado, mas para 
toda a zona rural da nossa cidade e parabeniza os lideres do povoado Água 
Amarela por terem vindo a esta Casa de Leis, pois é preciso que se tenha sempre 
esperança.  O vereador José Ferreira (Ferreirinha) assume a presidência da Mesa 
Diretora. Com a palavra o vereador Silvano Faria diz que tem certeza que alguma 
coisa será feita após essa discussão e que é preciso que tenham fé. Com a palavra 
o vereador Marcus Marcelo destaca que tem convicção plena que o Sr. Prefeito tem 
conhecimento de como está a Zona Rural e os bairros periféricos da nossa cidade, e 
que inclusive conversou com o mesmo sobre essa situação, mas que é preciso que 
todos atentem que estão passando por um período chuvoso bem intenso que á 
muitos anos não se tinha igual, por isso está tendo essa dificuldade de se fazer os 
trabalhos de recuperação das estradas. Ressalta que  gostaria de parabenizar a Sra. 
Gilcilene pela sua vinda e que estarão fazendo gestão junto ao Sr. Prefeito com 
relação a essa situação dos povoados e assentamentos da nossa cidade. O 
vereador Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Wagner Enoque diz que espera que o Sr. Secretario de obras possa pelo menos 
mandar uma maquina para arrumar a estrada desse povoado. O Sr. Presidente 
ressalta que é preciso saber ao certo qual serviço será feito neste período chuvoso, 
pois  muitas vezes mandar uma maquina atrapalha ainda mais as estradas, pois há 
muita lama neste período. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) solicita permissão 
para poder se retirar da sessão, pois precisa ir a uma consulta médica. Em votação 
a solicita feita pelo vereador José Ferreira ( Ferreirinha). Aprovado por Unanimidade. 
A sessão é suspensa atendendo a solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes. 
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Reaberto os trabalhos. O vereador Aldair da Costa (Gipão) líder do Sr. Prefeito 
solicita ao Sr. Presidente que possa inserir na pauta de hoje o Veto do Executivo 
Municipal ao Autógrafo de Lei nº3074 pois retirou o mesmo na sessão anterior para 
que fosse feito uma correção. O Sr. Presidente atende a solicitação do vereador 
Aldair (Gipão) líder do Sr. Prefeito e solicita que seja inserido e feito a leitura do Veto 
ao Autógrafo de Lei nº3074. Mensagem de Veto Nº 002/018 – Veto ao Autógrafo de 
Lei n° 3074, que dispõe sobre a obrigação de contratação de Bombeiros Civis por 
administradores e responsáveis por Boates, Casas de Shows, Bares, Restaurantes e 
estabelecimentos congêneres. É feito a leitura na íntegra do referido Veto. Em 
discussão o Veto ao Autógrafo de Lei nº3074.  È feito à chamada nominal dos 
vereadores para verificação de quorum. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes 
agradece a presença dos Bombeiros Civis e agradece aos vereadores que 
aprovaram o seu projeto e destaca que o mesmo foi apresentado pensando na 
segurança da população. Ressalta que respeita muito o Sr. Prefeito mas acredita 
que o mesmo foi orientado juridicamente de forma errônea no que diz respeito a 
esse projeto e por isso manifesta seu voto contrario a esse veto, mas mesmo diante 
do veto fica feliz pois não será esse veto que irá derrubar a Lei. O vereador Aldair 
(Gipão) diz que é preciso pensar bem quando se apresenta um projeto, para saber 
se o mesmo é inconstitucional ou não, para que depois não tenham que se deparar 
com um Veto, pois mesmo sendo aprovado o projeto poderá ser vetado e isso pode 
por muitas vezes gerar uma situação delicada, mas gostaria de parabenizar o 
vereador Terciliano Gomes que quer preservar pelo menos 80% do seu projeto. Cita 
como exemplo uma Lei de sua autoria que trata sobre a carga horária dos 
profissionais da Saúde que foi vetada por ser uma Lei insconstitucional. O vereador 
Carlos Silva diz que se aprovarem esse Veto estarão aprovando uma Lei morta, ou 
seja, uma Lei vazia, diz que estão condenando uma Lei que aprovaram há dias 
atrás. O vereador Carlos Silva ressalta que está se tornando algo corriqueiro, pois na 
semana passada apreciaram outro veto do Sr. Prefeito e tem observado que todo 
projeto que vem de encontro a sociedade está sendo vetado e que esse Poder 
Legislativo está sendo obstruído dos seus direitos e não podem ficar calados pois 
foram eleitos pelo povo para representá-los e por isso manifesta seu voto contrário a 
esse veto. Em aparte o vereador Terciliano Gomes agradece ao vereador Carlos 
Silva pelo seu apoio, mas destaca que respeita muito o posicionamento de cada 
vereador, mesmo o vereador que tenha voto favorável ao projeto e agora quer se 
posicionar favorável ao veto, pois cada um tem uma forma de pensar e pode-se 
mudar o pensamento. O vereador Carlos Silva diz que também respeita o 
posicionamento de cada vereador, mas ressalta que o seu posicionamento será o 
mesmo, pois votou favorável ao projeto e votará contrário ao veto. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que é preciso que todos saibam que esta Casa de Leis cumpre 
com seu papel, não é porque o Executivo Municipal está apresentando esse veto 
que poderão dizer o contrário, mas é preciso atentar pois depois de aprovado um 
projeto e o mesmo for vetado não tem como voltar todo o processo e há o desgaste 
de terem que apreciar o veto e ressalta o que foi dito pelo vereador Aldair sobre a 
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Lei da carga horária dos profissionais da saúde. Em aparte o vereador Alcivan 
Rodrigues diz que no seu pensamento é melhor pouco do que nada, ou seja, é 
melhor terem a garantia de que serão mantidos 80% do projeto do que não ter nada 
e que respeita muito o trabalho e a legalidade da comissão por isso manifesta seu 
voto favorável ao veto. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que manifesta seu voto 
favorável ao veto para evitar que possam perder a matéria como um todo e pede o 
encerramento da discussão de acordo com o Artigo 151 do Regimento Interno. Em 
votação o encerramento da discussão. Sendo aprovado por unanimidade. O 
vereador Geraldo Silva pede a prorrogação da sessão por uma hora. Em votação a 
prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. É feita a chamada dos 
vereadores para votação nominal do Veto. O vereador Alcivan Rodrigues manifesta 
seu voto favorável ao veto. O vereador Aldair (Gipão) manifesta seu voto favorável  
ao veto. O vereador Carlos Silva manifesta seu voto contrário ao veto. O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu voto favorável ao veto. O vereador Geraldo Silva 
manifesta seu voto contrário ao veto mantendo a sua palavra, pois diz que se 
comprometeu com os Bombeiros e com o vereador Terciliano. O vereador Gilmar 
Oliveira manifesta seu voto favorável ao veto. O vereador Gideon Soares manifesta 
seu voto favorável ao veto. O vereador Israel Gomes manifesta seu voto favorável 
ao veto. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) está ausente conforme solicitação 
verbal feita pelo mesmo para se ausentar da sessão. O vereador Leonardo Lima 
manifesta seu voto favorável ao veto.  O vereador Marcus Marcelo manifesta seu 
voto favorável ao veto. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) manifesta seu voto 
favorável ao veto. O vereador Silvano Faria manifesta seu voto contrário ao veto. O 
vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto contrário ao veto. O vereador Wagner 
Enoque manifesta seu voto favorável ao veto. Sendo o Veto ao Autógrafo de Lei 
nº3074 aprovado por Maioria. Com doze votos favoráveis, quatro votos contrários e 
uma ausência o vereador José ferreira (Ferreirinha).  Requerimentos do vereador 
Alcivan Jose Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº898/018, Nº899/018, Nº900/018, 
Nº901/018 e Nº902/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº867/018 e Nº868/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº760/018, 
Nº761/018 e Nº839/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº777/018, 
Nº787/018, Nº788/018, Nº789/018 e Nº790/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro) Nº883/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº813/018, Nº819/018, Nº820/018 e Nº821/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola) Nº874/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gideon da Silva Soares Nº865/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº893/018 e Nº894/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima Silva: Nº848/018, Nº849/018, Nº850/018, Nº869/018 e Nº870/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº778/018 e Nº779/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria Jose 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº693/018, Nº695/018, Nº696/018, Nº697/018 e 
Nº708/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº863/018 de autoria da Mesa Diretora. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº719/018, 
Nº720/018, Nº721/018, Nº722/018 e Nº723/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº834/018, Nº835/018, Nº836/018, Nº837/018 e Nº863/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº033/018 de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – Pelo falecimento da menor 
Larissa Vitalino Cortes. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº027/018 de autoria do vereador Divino Bethânia Júnior – Ao 
Diretor Clínico e Técnico – Danilo Canêdo Sousa Barros, Diretor Administrativo – 
Alcides Filho Rodrigues e a toda a equipe de colaboradores do SAMU pelo 
aniversário de 13 anos do SAMU na cidade de Araguaína. Em discussão. O 
vereador Alcivan Rodrigues manifesta sua abstenção na votação dessa matéria. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Com abstenção do vereador Alcivan 
Rodrigues. Moção de Repúdio Nº032/018 de autoria do vereador Leonardo Lima 
Silva – Á BRK Ambiental em manifesto e profunda preocupação em razão da má 
qualidade dos serviços prestados em nossa cidade. Em discussão. O vereador 
Leonardo Lima diz que irá ao Ministério Público entra com uma ação contra a BRK 
Ambiental, pois as instalações que estão sendo feitas para a rede de esgoto, estão 
acabando com o asfalto do Bairro JK e também pode ser visto em vários outros 
locais da nossa cidade. O vereador Divino Bethânia Júnior pede para subescrever 
nesta moção. Em votação a moção de repúdio Nº032/018. Aprovado por 
unanimidade. Indicação Nº045/018 do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da 
Auto Escola). Indicação Nº044/018 do vereador Marcus Marcelo de Barros Ar5aújo. 
As indicações serão encaminhadas a quem de direito.  Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº877/018, Nº878/018, Nº879/018, Nº880/018 e 
Nº881/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do Vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº724/018, Nº725/018, 
Nº726/018,  Nº772/018 e Nº773/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos da vereadora Maria Jose Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº709/018, Nº748/018, Nº763/018, Nº860/018 e Nº861/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº780/018 e Nº864/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima 
Silva: Nº871/018, Nº885/018, Nº886/018, Nº887/018 e Nº888/018. Em discussão. 
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Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº895/018 e Nº896/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa 
(Gilmar da Auto Escola) Nº906/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gideon da Silva Soares Nº866/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº822/018, Nº823/018 e Nº884/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº897/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da 
Silva (Professor Delan): Nº791/018, Nº792/018, Nº793/018, Nº794/018 e Nº795/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº762/018, 
Nº838/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan Jose Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº903/018, 
Nº904/018 e Nº905/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº872/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar  Nº035/018  de autoria 
do vereador Alcivan José Rodrigues – Pelo falecimento do Sr. Edilson Coelho Gama. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Gilmar 
Oliveira destaca a indicação Nº045/018 de sua autoria que pede a celeridade das 
obras das quadras de esportes da nossa cidade. O vereador Geraldo Silva ressalta 
que irá a capital Palmas para saber a respeito dos recursos para as obras de 
recuperação das estradas da zona rural da nossa cidade e que foi informado que 
esses recursos estão no INCRA. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
agradece a presença  de todos e declara encerrada está sessão. Para constar 
lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada será devidamente assinada.   
 


