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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezenove dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa,Carlos da Silva 
Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, 
Leonardo Lima Silva, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso Santos, 
Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Delaite rocha ( Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura em João – Capitulo 11, Versículo – 35. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº28/2018 – Gabinete do vereador Geraldo 
Francisco da Silva – Assunto: Justificativa de atraso na sessão do dia 19/06/2018. 
Oficio Nº27/018 – Gabinete do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior) – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 19/06/2018. 
Oficio Nº015/2018 – Gabinete do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 19/06/2018. Ordem Do Dia: Projeto de 
Decreto legislativo Nº024/017 – da Comissão de Finanças e Orçamento – Referente 
á Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Araguaina – TO do exercício de 
2009 do Ex-Prefeito Felix Valuar de Sousa Barros. É feita a leitura do referido 
Projeto. Leitura da Justificativa de Voto Contrário do Presidente da Comissão de 
Finança e Orçamento o vereador Israel Gomes da Silva – justifica seu voto contrário 
ao Projeto de Decreto Legislativo Nº024/017 que rejeita o parecer prévio nº133/2012 
do tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Em discussão o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº024/017. È feito á leitura da Exposição dos motivos da Comissão de 
finanças e Orçamento. O Sr. Presidente informa que foi seguido tudo que determina 
a Lei, os Balancetes ficaram a disposição para analise  da sociedade e também foi 
informado ao Sr. Felix Valuar de Sousa Barros sobre os Balancetes e o mesmo 
apresentou e protocolou sua defesa como consta no referido processo, ou seja, todo 
o rito processual foi cumprido por essa Casa de Leis.  Destaca que foi cumprido o 
Artigo 183 – § 1º com relação a tramitação do processo na Casa e informa aos 
vereadores que o Artigo 153 – Incisos IX e X determina o quorum para a votação 
desse Projeto de Decreto Legislativo que é o Parecer final da Comissão de Finanças 
e Orçamento e o Artigo 187 determina uma única discussão e uma única votação e 
que todos esses artigos são do Regimento Interno da Câmara Municipal. O Sr. 
Presidente diz que vale ressaltar que esse Parecer da Comissão de Finança e 
Orçamento foi assinado pelos vereadores Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) 
e Carlos da Silva Leite e que o vereador Israel Gomes da Silva ( Israel da Terezona) 
Presidente desta Comissão não assinou esse parecer conforme a leitura da 
justificativa do mesmo. Continua em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 
Nº024/017. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) destaca que como Relator 
da Comissão de Finanças e Orçamento encaminhou juntamente com o Decreto 
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Legislativo o Parecer Contrário ao Parecer pela aprovação das Contas do exercício 
de 2009 do Ex-Prefeito Felix Valuar Barros. Diz que as razões desse Parecer 
Contrário se deve que ao receber os referidos Balancetes e fazer a analise dos 
Pareceres Técnicos, ressalta que os Pareceres Técnicos e os Pareceres pela 
aprovação não “batem” um com o outro, ou seja, há uma situação de não 
alinhamento entre os Pareceres dos técnicos que analisaram todas as contas e os 
Pareceres de aprovação. Diz que a maioria absoluta rejeita as contas do Ex-Prefeito 
Valuar, conforme lido pelo Secretário exercício o vereador Israel Gomes e por isso 
pede ao Parlamento que dentre as condições constitucionais do livre arbítrio e 
conforme julgarem necessário e correto que acatem o Decreto Legislativo na sua 
forma, gênero e grau. O vereador Terciliano Gomes ressalta que é preciso olhar com 
cuidado essa situação, pois estão votando o futuro político de uma pessoa e que é 
preciso dar um aval ao Tribunal de Contas que está dando um Parecer pela 
aprovação das Contas do Ex-Prefeito Valuar Barros do exercício de 2009. O 
vereador Terciliano Gomes diz que isso lhe faz recordar de um fato que foi a rejeição 
pela Assembleia do Estado, das contas do Ex-Governador Marcelo Miranda e que a 
Assembleia alegava que tinha cumprido com todos os requisitos legais para rejeitar 
as contas e que na ocasião o Deputado Estadual Bonifácio ecoava sua voz falando 
com relação a ampla defesa e o contraditório e diz que é obvio que foi dado a 
oportunidade ao Ex-Prefeito Valuar de fazer a sua defesa, mas faz uma indagação 
com relação se o mesmo foi oficializado para fazer a sustentação oral da sua defesa 
no Plenário da Casa. Destaca que é preciso atentar para a situação não se repita 
como ocorreu com o Ex-Governador Marcelo Miranda, que conseguiu uma Liminar e 
conseguiu concorrer as eleições e hoje estão com o resultado que são as Eleições 
Suplementares, diz que talvez porque tenha faltado uma observação mais detalhada 
no passado, ou seja, está colocando essa questão para que depois não consigam 
derrubar o ato desta Casa de Leis na justiça. O vereador Terciliano Gomes diz que 
não está afirmando que esse seja o caminho certo, ressalta que está apenas falando 
para que seja analisado com calma esse Projeto de Decreto Legislativo e que visto 
isso gostaria de pedir vistas do referido Projeto. O vereador Delaite (Professor 
Delan) diz que tendo e vista que esses Balancetes estão a disposição da Casa e de 
cada Parlamentar desde o ano passado, e por isso não há razões para se pedir 
vistas nesse exato momento. O vereador Terciliano Gomes diz que as opiniões 
devem ser respeitadas, mas quando fez o pedido de vistas, o fez para que possa 
agir com ais responsabilidade e cuidado com a forma como essa Casa de Leis está 
procedendo para que não fique nenhuma margem de erro. O Sr. Presidente informa 
que os Balancetes  ficaram a disposição da sociedade como determina a Lei, 
ressalta que foi comunicado via oficio ao Ex-Prefeito Félix Valuar  sobre os 
Balancetes e sobre o dia da votação do mesmo. E que com relação á defesa o Ex-
Prefeito Valuar teve o próprio entendimento de fazer a sua defesa por escrito e que 
tudo foi feito de forma oficializada.  O Sr. Presidente coloca em votação o pedido de 
vista. Sendo rejeitado o pedido de vista por maioria. Com a palavra o vereador 
Manoel Messias (Mane Mudança) diz que respeita o posicionamento dos nobres 
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vereadores mas manifesta seu voto favorável aos Balancetes entendendo que o 
Tribunal de Contas já deu o parecer favorável pela aprovação. O vereador Delaite 
(professor Delan) diz que com relação a questão do pedido de vista para analise dos 
Balancetes, os mesmos foram recebidos nos gabinetes no dia 18/09/2017 e que 
hoje é 19/06/2018 e que esses Balancetes chegaram na Casa no ano de 2012, ou 
seja, será que não houve tempo para analisar e que todo o rito processual foi 
cumprido conforme foi dito pelo Sr. Presidente. O vereador Terciliano Gomes diz que 
parece que o vereador professor Delan não entendeu o que falou, pois sabe que os 
Balancetes ficaram a disposição por tempo hábil, o que colocou foi direcionado ao 
rito e citou como exemplo o caso do Ex-Governador Marcelo Miranda. Destaca que 
esse Parecer da Comissão não foi assinado pelo Presidente da mesma conforme a 
leitura da justificativa e que é preciso analisar bem o Parecer do Tribunal de Contas 
que é bem fundamentado e por isso irá acompanhar o Parecer do Tribunal de 
Contas que tem um corpo extremamente técnico com Contadores e Advogados, 
uma equipe para analisar de forma profunda e que o seu posicionamento é rejeitar o 
Parecer da Comissão. O vereador Delaite Rocha (professor Delan) diz que fica até 
constrangido de ter que falar e que respeita a todos os pares desta Casa de Leis, 
mas que gostaria de dizer ao vereador Terciliano Gomes que o seu trabalho nesta 
Casa de Leis é fundamentado em regras e Leis e o Projeto de Decreto Legislativo 
que encaminhou e protocolou é fundamentado no que tem em mãos e se não é o 
suficiente para o mesmo, pois tem certeza que não o leu e tem certeza que a maioria 
nem sequer o pegou, como já é de praxe e diz que para trazer a memória de todos 
faz a leitura da pagina 224 do encadernado que está em mãos. Ressalta que o 
Projeto de Decreto encaminhado foi baseado em contradições e que o Parecer 
Técnico do tribunal de Contas é feito baseado em fundamentação técnica e com o 
acompanhamento de técnico em Direito e que ele também é, e destaca que não está 
nesta Casa de Leis para trazer discurso para votação para futuras eleições, diz que 
está trabalhando fundamentado em regras e que isso está exposto na referida 
matéria. O vereador Terciliano Gomes diz que irá divergir em mais um momento com 
o vereador Delaite ( Professor Delan) quando o mesmo disse que a maioria dos 
vereadores não leram essa matéria, ressalta que essa Casa de Leis não é 
irresponsável de votar algo sem estar ciente da matéria e diz que uma pessoa não 
pode achar que somente a sua opinião é acerta. O vereador Terciliano Gomes diz 
que reafirma o seu posicionamento de acompanhar o Parecer do Tribunal de Contas 
que tem um corpo técnico que analisa as contas de forma técnica e não superficial.     
O vereador Edimar Leandro diz que o seu voto é acompanhando o Parecer do 
Tribunal de Contas, mas não concorda com o foi dito, pois os vereadores não 
votariam numa matéria de tamanha importância sem ler a mesma e que não vê 
nenhum vereador irresponsável para agir assim e por isso pede que a opinião de 
cada vereador seja respeitada. O vereador Wagner Enoque manifesta seu apoio ao 
Projeto de Decreto Legislativo, pois inúmeras irregularidades foram detectadas. Em 
votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº024/017. Sendo rejeitado por maioria. 
Com (03) três votos favoráveis ao Projeto de Decreto Nº024/017 e (11) onze votos 
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contrários ao Projeto de Decreto Legislativo Nº024/017. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº1464/018 e Nº1465/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1441/018, Nº1442/018, Nº1443/018, Nº1444/018 e Nº1445/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº1413/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo 
Nº1421/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): 
Nº1458/018, Nº1459/108, Nº1460/018 e Nº1461/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1424/018 e Nº1456/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº1422/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1432/018, Nº1433/018 e Nº1434/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola): Nº1395/018 e Nº1396/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza: Nº1454/018, Nº1455/018, Nº1451/018, 
Nº1452/018 e Nº1453/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1304/018, 
Nº1305/018, Nº1306/018, Nº1307/018 e Nº1308/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Tribuna: O vereador Leonardo Lima diz que não irá 
manifestar apoio a nenhum dos dois candidatos, nem ao candidato Mauro Carlesse 
e nem ao candidato Vicentinho. O vereador Wagner Enoque destaca que gostaria de 
parabenizar o Senador Magno Malta pela visita que fez na Comunidade Terapêutica 
Vida Nova. Considerações Finais: O vereador Delaite Rocha (professor Delan) diz 
que quando falou sobre os vereadores não terem lido os Balancetes fez baseado na 
fala do vereador que estava contradizendo o seu trabalho e como o vereador Edimar 
Leandro usou a fala, a sua intenção não foi ofender ninguém e caso tenha ofendido 
diz que gostaria de pedir desculpas a todos, mas ressalta que o seu trabalho e 
fundamentado na legalidade e que não está nesta Casa de Leis para fazer esse 
Parlamento de palanque. O vereador Israel Gomes diz que votou acompanhando o 
parecer do Tribunal de Contas, mas gostaria de parabenizar o vereador Delaite 
Rocha (professor Delan) pelo trabalho que está desempenhando nas comissões.  
Até o término desta sessão o  vereador Geraldo Francisco da Silva não compareceu 
na sessão, constando apenas o oficio nº28/2018 que justifica o seu atraso nesta 
sessão do dia 19/06/2018. 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.   
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