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Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e oito dias do mês de Maio 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, Divino Junior 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, Manoel Messias Moreira de Brito,  Maria José Cardoso 
Santos,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 Leonardo Lima para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 127. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação.  Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº752/2018/GAB/SMS – Secretaria Municipal da Saúde – Assunto: Resposta ao 
requerimento nº1017/2017 do vereador Alcivan José Rodrigues. Oficio GABSMS 
Nº756/2018 – Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: Devido à greve dos 
Caminhoneiros e a falta de combustíveis esta Secretaria irá suspender alguns 
serviços de transporte para priorizar as ambulâncias do SAMU e UPA. Oficio 
Nº751/2018/GAB/SMS – Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: resposta ao 
Requerimento nº1022/2017 do vereador Edimar Leandro. Comunicados do 
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
Presidência: NºCM66241/2018, NºCM66242/2018 e NºCM066243/2018. Nota de 
agradecimento da Família Rodrigues de Carvalho pela Moção de Pesar nº036 de 
autoria do vereador Alcivan José Rodrigues. Oficio 869/2018/PRES/SANEATINS – 
BRK Ambiental – Assunto: Comunicado preventivo importante. Ordem Do Dia: 
Projeto de Decreto Legislativo Nº005/018 – Concede Título de Cidadão ao Sr. 
Orlando Pereira de assunção e dá outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto). Demonstrativo do Movimento Financeiro da Câmara 
Municipal referente ao mês de Março de 2018. Demonstrativo do Movimento 
Financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de Abril de 2018. Os referidos 
Demonstrativos e Projeto de Decreto Legislativo serão encaminhados as Comissões 
competentes. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) solicita do Sr. Presidente que possa inserir na ordem do dia 
desta sessão as propostas de Emendas a Lei Orgânica de sua autoria que retirou na 
sessão passada. O Sr. Presidente solicita da Secretaria da Casa que traga as 
referidas Emendas para inserir as mesmas na ordem do dia. Projeto de Lei 
Nº027/018 – Dispõe sobre a criação do Diário Eletrônico da Câmara Municipal de 
Araguaína. Autor: Mesa Diretora. Em 3ª discussão. Em 3ª votação o Projeto de Lei 
Nº027/018. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº1054/018, Nº1055/018, Nº1056/018, Nº1057/018 e 
Nº1058/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): 
Nº1247/018, Nº1227/018 e Nº1228/018. Em discussão. O vereador Divino Bethânia 



 
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 

Júnior destaca a propositura de Nº1247/018 que trata da realização de uma sessão 
para tratarem sobre o Assoreamento do Córrego Neblina e do Rio Lontra na parte do 
Rio Lago Azul. Diz que está solicitando essa Audiência Pública para que alguma 
coisa de concreto possa ser feita, pois esse assoreamento está ocorrendo devido a 
cratera que se formou nas proximidades do Detran e os responsáveis por esse crime 
não foram responsabilizados. O vereador Professor Delan diz que esse assunto já 
foi discutido nesta Casa de Leis inclusive o Sr. Prefeito Municipal esteve presente na 
Câmara para falar sobre o Projeto que tratava de um empréstimo para as obras e diz 
que é preciso que os responsáveis sejam penalizados. O vereador Divino Bethânia 
Júnior ressalta que estão vendo o Rio Lontra morrer e que este Rio foi que deu o 
primeiro nome ao nosso município. Em votação os requerimentos do vereador Divino 
Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº1282/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos vereador Enoque Neto Rocha de 
Souza: Nº1284/018 e Nº1291018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº1261/018 e Nº1262/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do Vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto 
Escola): Nº1210/018 e Nº1287/018 Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1230/018, 
Nº1231/018 e Nº1232/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1249/018, Nº1250/018 e Nº1251018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº1032/018 e Nº1033/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1201/018, Nº1202018, 
Nº1276/018, Nº1277/018 e Nº1278/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané 
Mudança): Nº1265/018, Nº1266/018 e Nº1267/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  O vereador José Ferreira assume a Presidência da 
Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1270/018, Nº1271/018, Nº1272/018 e Nº1273/018. Em discussão. O vereador 
Geraldo Silva manifesta seu apoio ás proposituras apresentadas. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que ao invés de ficar preocupado com quem está trabalhando 
usando a sua voz, deveria multar a CPPA que joga água da fossa na rua todos os 
dias e nada é feito, multar os proprietários dos lotes baldios que estão acumulando 
sujeiras e nada é feito, ou seja, destaca que é um absurdo estarem preocupados 
com os locutores e não se preocupam com o que necessário de fato. O vereador 
Marcus Marcelo destaca que apresentou a propositura de Nº1271/018, pois foi 
procurado pelos Locutores e estes disseram que os proprietários de lojas não estão 
querendo mais contratar esses profissionais devido á fiscalização intensa. Em 
votação os requerimentos do vereador Marcus Marcelo. Aprovados por 
Unanimidade.  O vereador Marcus Marcelo reassume a Presidência da Mesa 
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Diretora. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1195/018, 
Nº1196/018, Nº1235/018, Nº1236/018 e Nº1237/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva pede a suspensão da 
sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente informa que 
conforme a solicitação verbal feita pelo vereador professor Delan as Propostas de 
Emenda a Lei Orgânica estão sendo inseridas na ordem do dia e irá colocar as 
mesmas para discussão e votação. Emendas à Lei Orgânica 1ª Votação – 1º Turno. 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 001/018 – Dispõe sobre a modificação do 
§3° do Art. 27 da Lei Orgânica Municipal de Araguaína - TO, e dá outras 
providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Subscrita por 
vereadores. É feito a leitura na íntegra da referida proposta de emenda. Em 1ª 
discussão do 1º Turno. O vereador professor Delan diz que esta proposta de 
Emenda vem para alinhar a Lei Orgânica do Município com o Regimento Interno da 
Câmara Municipal. Em 1ª votação do 1º Turno. Aprovado por Unanimidade. 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 002/018 – Dispõe sobre a modificação do 
§4° do Art. 56 da Lei Orgânica Municipal de Araguaína - TO, e dá outras 
providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Subscrita por 
Vereadores. É feito a leitura na íntegra da referida proposta de Emenda. Em 1ª 
discussão do 1º Turno. O vereador professor Delan diz que esta proposta de 
Emenda vem para alinhar a Lei Orgânica para com a Constituição Federal no que 
diz respeito ao prazo regimental do veto. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
gostaria de parabenizar o vereador professor Delan pelo trabalho que vem 
realizando, preocupado com os detalhes legais do nosso Regimento Interno e da Lei 
Orgânica. O vereador Terciliano Gomes ressalta que gostaria de enfatizar que está 
emenda vem para equilibrar e corrigir algo que não estava em sintonia com a 
Constituição do Estado. O Sr. Presidente diz que não poderia deixar de fazer 
referencia ao grande trabalho que o vereador professor Delan vem fazendo com 
relação a correção do Regimento Interno, pois o vereador Delan estudou todo o 
Regimento Interno e agora está apresentando através das Emendas esse estudo. 
Em 1ª votação do 1º Turno a Emenda Nº002/018. Aprovado por Unanimidade.  
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 003/018 – Dispõe sobre a modificação do 
§3° do Art. 24 da Lei Orgânica Municipal de Araguaína - TO, e dá outras 
providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Professor Delan) Subscrita por 
Vereadores. É feito a leitura na integra da referida proposta de Emenda. Em 1ª 
discussão do 1º Turno. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que a Câmara de 
Araguaína está caminhando para o que a população não concorda, e com isso 
estarão caminhando para uma eleição da Mesa Diretora que será manipulada e que 
essa será a visão da população. Pois todos sabem que há interferência do Executivo 
Municipal e por muitas vezes do Governo do Estado e que essa é uma realidade que 
precisa ser vista por todos e precisa mudar e com essa eleição da Mesa Diretora no 
meio do ano essa interferência será maior ainda. Ressalta que para ele não vê 
nenhum fundamento aprovar essa emenda, talvez se for para o próximo mandato 
pode ser algo a se pensar, e que poderão desconstruir algo que está muito bem feito 
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que é a união deste Parlamento e que vota contrário nessa emenda e se for o caso 
que retire de pauta essa proposta de emenda para ser melhor analisada. Com a 
palavra o vereador Carlos Silva diz que gostaria de ressaltar dois pontos que o 
vereador Divino Bethânia Junior destacou que é infelizmente a interferência do 
Executivo Municipal e algumas vezes do Governo Estadual e que isso não pode ser 
aceito, e que com a antecipação dessa eleição essa interferência não será tão 
intensa e com isso poderá ser algo positivo para esta Casa de Leis e por isso 
antecipa seu voto favorável a essa emenda. Com a palavra o vereador Edimar 
Leandro diz que não concorda com o foi dito pelo vereador Carlos Silva, mesmo 
respeitando o posicionamento do mesmo, mas vota contrário a essa emenda, pois 
não vê essa Casa com tempo suficiente para fazer essa eleição no próximo mês. E 
diz que gostaria de pedir Vista da referida emenda. Em votação o Pedido de Vista 
feito pelo vereador Edimar Leandro. Sendo Rejeitado por maioria o pedido de Vista. 
Com onze votos contrários e cinco favoráveis. Continua em discussão a Proposta de 
Emenda Nº 003/018. O vereador Israel Gomes manifesta seu voto favorável a essa 
emenda e diz que essa eleição terá que ter a aprovação do Plenário para ocorrer. O 
vereador Geraldo Silva diz que por não concordar cm a referida emenda e entender 
que a eleição da Mesa Diretora feita após as eleições políticas será melhor sem 
interferência política, devido a isso manifesta seu voto contrário a essa emenda. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes destaca que a interferência de que 
estão se referindo pode ocorrer tanto se a eleição da Mesa Diretora ocorrer em 
Junho ou em Dezembro, isso não é o caso. O vereador Terciliano Gomes diz que 
deve ser considerado é que essa eleição da Mesa Diretora deve ter uma data fixa, 
pois essa emenda deixa essa questão muito vaga, pois a eleição será realizada no 
mês de Junho ou não dependendo de como estará a Casa e se for conveniente e 
que não está escrito que será com a aprovação do Plenário como disse o vereador 
Israel Gomes. O vereador Israel Gomes diz que como o vereador Terciliano Gomes 
não participou da reunião na sala da Presidência não presenciou que o vereador 
professor Delan se comprometeu a apresentar na próxima sessão uma emenda para 
corrigir essa questão. O vereador Terciliano Gomes diz que não é vereador de ficar 
dando um jeitinho, as coisas tem que ser feitas no papel, tem que ser feita as claras. 
O vereador Israel Gomes destaca que o vereador Terciliano Gomes é um vereador 
muito mais experiente que ele, pois está nesta Casa de Leis há mais tempo que ele 
e sabe muito bem que não é uma questão de dar jeitinho até mesmo porque não 
fazem isso, diz que se o vereador Terciliano Gomes tivesse se interessado de 
participar da reunião que foi feita para discutirem sobre essa emenda, teria visto que 
o vereador Delan se comprometeu a apresentar a emenda que trata dessa questão 
da aprovação do Plenário. Com a palavra o vereador professor Delan diz que não vê 
o porquê de não aprovarem essa matéria e que não entende essa discussão sobre a 
mesma, uma vez que, a emenda propõe que a eleição poderá ser feita tanto no meio 
do ano quanto no final do ano.  Em 1ª votação do 1º Turno a Emenda Nº003/018. 
Aprovado por Maioria. Com cinco votos contrários e doze votos favoráveis. O Sr. 
Presidente diz que não tem pretensão nenhuma de ser Presidente da Câmara para 
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o próximo pleito, ou seja, está deixando bem claro o seu posicionamento para que 
não haja especulações futuras quanto a seu posicionamento nesta matéria que 
votou favorável nesta emenda. Diz que está deixando bem explicado para que não 
falem que está com futuras pretensões de ser novamente presidente da Câmara 
Municipal, pois não há nenhuma possibilidade de ser presidente novamente. Moção 
de Aplauso de autoria do vereador Carlos da Silva Leite Nº059/018 – Aos 
Caminhoneiros pela corajosa atitude em posição aos aumentos abusivos nos preços 
e especial dos combustíveis. Em discussão.  O autor da moção destaca que não 
poderia deixar de apresentar essa moção por essa atitude corajosa dos 
caminhoneiros e que foi um exemplo para todos os cidadãos. O vereador Wagner 
Enoque solicita para subscrever na moção assim como o vereador Divino Bethânia 
Júnior. O vereador Carlos Silva diz que todos os Parlamentares que queiram 
subscrever na moção a mesma esta aberta.  Em votação a moção de Nº059/018. 
Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa, pois uma manifestação de apoio 
a paralisação (greve) dos Caminhoneiros está passando em frente á Câmara 
Municipal. Reaberto os trabalhos. Moções de Aplauso do vereador Manoel Messias 
Moreira de Brito (Mané Mudança): Nº057/018 – Ao Sr. Francisco Rocha de Sousa, 
Presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Francisco Máximo de Sousa, e 
toda sua equipe pela eleição do dia 12 de Abril de 2018 para o Biênio 2018/2019. 
Nº058/018 – Ao vereador Licenciado e atualmente Secretário Alcivan José 
Rodrigues ( Soldado Alcivan), e atualmente Secretário Extraordinário de Participação 
Social e Política de Governo. Em discussão as moções. Em votação as moções. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso da vereadora Maria José Cardoso 
Santos ( Zezé Cardoso) Nº056/018 – Ao Sr. José Domingos Alves de Matos, Vice-
Presidente da Associação Comunidade Viva do Setor Raizal, pelo trabalho realizado 
junto à comunidade. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção 
de Pesar Nº060/018 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – Pelo 
falecimento da Sra. Lindaura Maria Lacerda. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. 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.   
  

 
 

 


