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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezoito dias do mês Fevereiro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Maria José 
Cardoso Santos, Terciliano Gomes de Araujo e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de doze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida a vereadora Maria José 
Cardoso (Zezé Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a 
leitura do Salmo – 120.  O secretario faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Os 
vereadores Marcus Marcelo de Barros Araújo, Divino Junior do 
Nascimento, Carlos da Silva Leite, Geraldo Francisco da Silva e Leonardo 
Lima Silva chegam a sessão e registram as suas presenças. Ordem Do 
Dia: Projeto de Lei Nº03/019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da 
Silva. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes. O 
vereador Gideon Soares pede a suspensão da sessão para uma reunião 
com todos os vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
A vereadora Maria Jose (Zezé Cardoso) pede alteração de pauta para a 
votação da moção de pesar de sua autoria e após a votação pede 
autorização para poder se retirar da sessão para poder acompanhar o 
sepultamento da pessoa a que se refere a moção. O Sr. Presidente 
informa que após a votação do Veto Nº006/019 colocar em votação as 
solicitações que foram feitas pela vereadora Maria José (Zezé Cardoso). 
Mensagem do Veto Nº006/019 – Às emendas modificativas 001 ao 008 
referente ao Autógrafo de Lei nº3093 de 31 de dezembro de 2018 – PPA. 
É feito a leitura na íntegra do referido veto. Em 1ª discussão. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que usa a palavra para explicar o seu 
posicionamento nesta votação e destaca que não há nenhuma Lei que 
garante que as Emendas que forem apresentadas pelos vereadores serão 
atendidas e que por isso parou de apresentar emendas a LOA, a LDO e 
ao PPA por saber e entender que não adiantaria ficar apresentando 
emendas que o Executivo Municipal não tem obrigação e não tem amparo 
legal para garantir que serão atendidas. Diante disso irá acompanhar o 
Veto, mas deixa registrado que irá buscar uma cópia da Lei que garante 
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as Emendas Impositivas aos Parlamentares e irá apresentar uma matéria 
referente a essa questão, pois gostaria muito de poder ter emendas 
aprovadas e garantidas para várias necessidades do nosso município. O 
Sr. Presidente solicita que seja feito a leitura dos Pareceres da Comissão 
e da Procuradoria Jurídica da Câmara e informa que o Parecer Jurídico 
serve apenas para orientar e sugestionar.  O Sr. Presidente cumprimenta 
e registra a presença do Ex-vereador desta Casa de Leis o Dr. Zenis de 
Aquino. Após a leitura dos Pareceres o Sr. Presidente informa que o 
Parecer da Comissão é pela rejeição do Veto, visto isso é preciso que 
primeiramente votem o Parecer e caso o mesmo seja aprovado não 
haverá discussão do Veto, somente se o Parecer for derrubado é que irão 
apreciar o veto.  O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que 
como se trata de Orçamento é preciso que haja o parecer da Comissão 
de Finança e Orçamento e só foi lido o Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação, visto isso pede a leitura do referido parecer. O vereador Geraldo 
Silva diz que congratula com as palavras do vereador Professor Delan e 
solicita que possa ser atendido o Artigo 171 do Regimento Interno da 
Casa. O vereador Carlos Silva ressalta que novamente estão diante da 
mesma “novela” que já assistiram e que estão se deparando com mais 
um capítulo, pois trata-se de um Parecer Contrário da Comissão e que 
gostaria muito que dessa vez não fosse usado dois pesos e duas 
medidas, mas que infelizmente já observou alguns posicionamentos para 
a aprovação do veto, e manifesta o seu posicionamento pela aprovação 
do parecer e rejeição do veto. O Sr. Presidente faz a leitura do Artigo 170 
do Regimento Interno que ampara com relação a matéria não ter o 
Parecer da Comissão de Finança e Orçamento. O vereador Edimar 
Leandro antecipa seu voto contrário ao Veto. O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) diz que gostaria de ressaltar que, o que está sendo 
discutido trata-se de que na época em que foi votado a LOA e a LDO, 
solicitou ao Sr. Presidente que na época era o vereador Jose Ferreira 
(Ferreirinha) que não teria como exarar o parecer nas emendas que 
estavam sendo apresentadas, uma vez que, não há garantia de que as 
emendas apresentadas seriam atendidas, como já presenciaram por 
outras vezes, e cita o Artigo 166 – parágrafo 12 da Constituição Federal 
e como também foi falado pelo vereador Divino Bethânia Junior e destaca 
que é preciso ter cuidado com as matérias apresentadas, pois não adianta 
apenas ficar apresentando emendas que não tem amparo legal e não 
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serão atendidas e com isso sempre irão se deparar com situações como 
essa na qual estão discutido agora. O vereador Terciliano Gomes diz que 
é preciso limitar a discussão com relação a questão do Parecer estar ou 
não correto e que irá prevalecer o que a maioria decidir. O Sr. Presidente 
pede aos vereadores que atentem apara o tempo regimental e 
cumprimenta o seu pai o Sr. Jose Modesto. Com a palavra o vereador 
Gideon Soares líder do Sr. Prefeito, destaca que sempre respeitou o 
posicionamento do Jurídico e das Comissões, mas destaca que se fosse 
para obedecer apenas ao que é dito pelos pareceres não haveria 
necessidade da apreciação e da votação de matérias por parte deste 
Parlamento, ou seja, os debates e as discussões são para que possam 
entrar num entendimento. Destaca que neste Veto não está sendo dito 
que o Sr. Prefeito não irá fazer o que foi solicitado, o que está sendo 
colocado no Veto é que o Executivo Municipal não tem dotação 
orçamentária no momento para atender as solicitações, mas que isso não 
impede de futuramente atender. O vereador Gideon Soares diz que 
gostaria de fazer o compromisso de agendar uma reunião com o Sr. 
Prefeito e os vereadores Terciliano Gomes, Edimar Leandro e Geraldo 
Silva, que apresentaram as emendas, para que possam ver uma forma 
de poder conseguir atender pelo menos parte das emendas que foram 
apresentadas. O vereador Terciliano Gomes questiona ao vereador 
Gideon Soares se o mesmo entende que o parecer está correto ou não. 
O vereador Gideon Soares diz que este Parlamento está aqui para discutir 
sobre as matérias e poderem chegar num denominador comum. O 
vereador Wagner Enoque diz que por muitas vezes viu o Regimento 
Interno ser desrespeitado e que é preciso respeitar uma administração e 
não se pode desrespeitar as normas, pois para que uma administração 
dê certo é preciso ordem e ressalta que o dinheiro do povo tem que ser 
tratado com responsabilidade e que o seu posicionamento é pela 
aprovação do Veto. O vereador Divino Bethânia Junior diz que entende o 
posicionamento dos vereadores Wagner Enoque e Carlos Silva, mas que 
não pode aceitar que as colocações que foram feitas sejam atribuídas a 
sua pessoa, pois sempre respeitou o Regimento Interno da Casa e que 
não condena ninguém pelo seu posicionamento, pois nesta Casa de Leis 
está a vontade do povo e como disse anteriormente irá apresentar o 
Projeto de Lei que garante as Emendas Impositivas, pois não há no 
Regimento Interno nada que ampare as Emendas Impositivas, assim 
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como não há nada que no Regimento Interno que dê autoridade ao 
Parecer Jurídico da Casa.   O Sr. Presidente destaca que o entendimento 
é de cada vereador, cada vereador vota independentemente e pede 
novamente aos vereadores que atentem para o tempo regimental da 
sessão. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede questão de 
ordem no Artigo 135 – Inciso III do Regimento Interno. O vereador Divino 
Bethânia Junior pede questão de ordem para contraditar a questão de 
ordem anterior.  O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede 
novamente questão de ordem no Artigo 135 – Inciso II. O vereador Divino 
Bethânia Junior pede questão de ordem para que seja feito o 
encerramento da discussão de acordo com Artigo 151 do Regimento 
Interno. O vereador Terciliano Gomes pede questão de ordem no Artigo 
151 – parágrafo 3º pois é preciso que haja a votação do pedido de 
encerramento da discussão. O Sr. Presidente coloca em votação o pedido 
de encerramento da discussão. Sendo aprovado por unanimidade.  O Sr. 
Presidente coloca em votação o Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação que é Contrário ao Veto Nº006/019. Sendo o Parecer aprovado 
por maioria, com dez votos contrários e seis votos favoráveis e sendo 
rejeitado o Veto Nº006/019.  Mensagem de Veto Nº007/019 – Ás emendas 
modificativas 001 ao 008, referente ao Autógrafo de Lei nº3094 de 31 de 
dezembro de 2018 – LDO. É feita a leitura na íntegra do referido veto. 
Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela Rejeição do 
Veto Nº007/019. Em discussão o Parecer. Em votação o Parecer. Sendo 
o Parecer aprovado por maioria, com dez votos contrários e seis votos 
favoráveis e sendo rejeitado o Veto Nº007/019. Mensagem de Veto 
Nº008/019 – Ás emendas modificativas 001 ao 008, referente ao 
Autógrafo de Lei nº3095 de 31 de dezembro de 2018 – LOA. É feito a 
leitura na íntegra do referido veto. Leitura do Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação pela Rejeição do Veto Nº008/019. Em discussão o 
Parecer. Em votação o Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela 
Rejeição do Veto Nº008/019.  Sendo o Parecer aprovado por maioria, com 
dez votos contrários e seis votos favoráveis ao Parecer e sendo rejeitado 
o Veto Nº008/019.  Projeto de Lei Nº003/018 – Institui no município de 
Araguaína “ A Semana Municipal de Conscientização do Autismo”. Autor: 
Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº186/019, Nº187/019, Nº294/019, 
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Nº295/019 e Nº296/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento Nº327/019 do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº178/019, Nº179/019 e Nº180/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente deixa registrado 
a sua admiração pelo vereador Divino Bethânia Junior quanto a sua luta 
pelo bem comum. Requerimento Nº245/019 do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento Nº323/019 do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº223/019 e Nº224/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº207/019, Nº122/019, Nº123/019, 
Nº124/019 e Nº125/019. Em discussão. O vereador Geraldo Silva autor 
diz que como sempre apresenta proposituras convidando pessoas que 
representam as Igrejas, os Conselhos Municipais, as Entidades, os 
Órgãos e todos que estejam diretamente ligados ao tema da Campanha 
da fraternidade que neste ano tem um tema muito importante que é: 
“Fraternidade e Políticas Públicas”, visto isso apresenta a propositura de 
Nº207/019 para que possam realizar uma sessão e debaterem acerca 
desse tema. O vereador Terciliano Gomes sugestiona que o convite 
possa ser estendido a todos os Parlamentares Federais e Estaduais do 
nosso Estado, para que seja realizado um momento único e parabeniza o 
autor pela apresentação da propositura Nº2017/019. O vereador Geraldo 
Silva agradece a sugestão e diz que não há problema algum de estender 
o convite aos Deputados Federais e Estaduais. O Sr. Presidente coloca 
em votação as proposituras do vereador Geraldo Silva com a sugestão 
que foi feita pelo vereador Terciliano Gomes. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes solicita alteração de pauta 
para a votação dos seus requerimentos e posteriormente a votação pede 
autorização para poder se retirara da sessão, pois precisa ir a um evento 
“ Os Melhores do Ano” onde será homenageado. O Sr. Presidente coloca 
em votação as solicitações feitas pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo 
aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº081/019, Nº082/019, Nº083/019, Nº302/019 e 



 
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 

Nº303/019. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes ressalta a 
propositura de Nº302/019, uma vez que, já existe a Lei que dá 
obrigatoriedade do uso da focinheira, necessitando que seja cumprida e 
destaca também a importância da propositura de Nº303/019. Em votação 
os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº192/019, Nº193/019, Nº194/019 e Nº195/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº217/019 e Nº218/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº277/019, Nº279/019, Nº280/019, 
Nº281/019 e Nº282/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº215/019 e Nº216/019. Em discussão. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) ressalta a propositura de Nº215/019 devido a 
necessidade da conclusão das obras da Unidade de Básica de Saúde do 
setor Barros, uma vez que esteve na localidade onde funciona a Unidade 
de Saúde e que está numa situação preocupante e que pode ocorrer uma 
tragédia a qualquer momento, visto que a estrutura física do local está 
horrível. O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela apresentação 
da propositura e que isso está ocorrendo na Unidade Básica de Saúde do 
Distrito de Novo Horizonte e em outros setores.  O vereador Edimar 
Leandro destaca que é necessário que o Sr. Secretário Municipal de 
Infraestrutura venha a esta Casa de Leis explicar pela terceira vez o 
porquê que obras como essa não são concluídas e sugere ao vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) que faça esse convite. Em votação os 
requerimentos do vereador José Ferreira (Ferreirinha). Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta o Sr. Gilberto 
Silva. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) cumprimenta o Sr. André 
Nepomuceno – Assessor do Deputado Damásio. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº103/019, Nº161/019, Nº162/019, 
Nº163/019 e Nº268/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo: Nº167/019, Nº168/019, Nº169/019, Nº170/019 e Nº171/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº146/019, 
Nº147/019, Nº148/019, Nº149/019 e Nº312/019. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel Gomes registra 
as presenças do Sr. Maique e Sr. Leomar. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº266/019, Nº210/019, Nº211/019, Nº212/019 
e Nº213/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede autorização para poder 
se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan). Sendo aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente pede a prorrogação da sessão por mais trinta minutos. Em 
votação a prorrogação da sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
Sr. Presidente coloca em votação a inclusão na pauta do Requerimento 
Nº331/019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva. Sendo 
aprovado por unanimidade a inclusão da propositura Nº331. 
Requerimento Nº331/019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da 
Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Aplauso Nº009/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
– ao Escritório Sousa Kuhn Advogados, pelo seu aniversário de 25 anos. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº010/019 de autoria da vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
– À família do Sr. Marcelo Carlos Moreira de Aguiar. Em discussão. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que é com muito pesar que 
apresenta essa moção e deixa aberta aos vereadores que queiram 
subscrever na moção.   Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção 
de Pesar Nº011/019 de autoria do vereador Aldair da Costa (Gipão) – À 
família da Senhora Maria Luiza de Moraes. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº012/019 de autoria do 
vereador Aldair da Costa (Gipão) – À família do Sr. Paulo Antônio Aníbal. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Indicações do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº013/019, Nº014/019 e 
Nº015/019. Indicação Nº010/019 do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha). Indicações do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº009/019, Nº011/019, Nº012/019. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Junior que ressalta que irá falar novamente sobre um tema que está lhe 
preocupando muito e que diante das informações que lhe passaram não 
poderia deixar de trazer para este Parlamento esse assunto. Diz que o 
município não está mais ofertando jazigos nem no Cemitério São Lazaro 
e nem no Cemitério Jardins das Paineiras, ou seja, as pessoas que 
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perdem entes queridos e não tiverem jazigos da família em algum desses 
dois cemitérios terão que optar por outro serviço, ou seja, só está tendo o 
serviço de cremar, não há como enterrar mais pessoas com covas 
cedidas pelo município. O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que 
há um Crematório legalizado no nosso município, mas que é preciso que 
algo seja feito com urgência, pois há pessoas que não aceitam e não 
querem ser cremadas e que isso é uma escolha da própria pessoa ou da 
família, por isso trouxe essa questão para que todos os vereadores 
analisem a situação para juntos tentarem encontram uma solução para a 
nossa população. Com a palavra o vereador Edimar Leandro diz que a 
primeira matéria que votou nesta Casa de Leis quando assumiu como 
vereador foi a criação da Guarda Municipal que seria implantada através 
do concurso público e diz que gostaria de saber quando que o Poder 
Municipal, ou seja, o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas irá realizar o Concurso 
Público na nossa cidade. A Sra. Presidenta em exercício vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) coloca em votação a prorrogação da 
sessão por mais trinta minutos. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
vereador Geraldo Silva solicita da Presidência da Casa que possa agilizar 
uma data para que atenda o requerimento de sua autoria que convida a 
Secretaria Municipal Assistência Social, Trabalho e Ação Social e a 
Superintendente da FUNANC. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo 
destaca com relação as ações que estão sendo tomadas pelo Sr. 
Governador do nosso Estado, fala com relação ao congelamento dos 
direitos dos servidores do Estado, ou seja, o Sr. Governador congelou 
esses direitos por trinta (30) meses, mas ressalta que esses direitos como 
a Data Base são direitos constitucionais e que está acompanhando de 
perto essa situação, não somente como vereador, mas como servidor 
público que é. Diz que caso seja uma medida emergencial até entende e 
não é contra, mas com um prazo de trinta meses é muito tempo, é 
praticamente o mandato inteiro do Sr. Governador. O vereador Marcus 
Marcelo diz que espera que tanto por parte do Sr. Governador quanto dos 
Deputados Estaduais, todos estejam abertos ao diálogo com os 
Sindicatos dos servidores e que estará acompanhando de perto essa 
situação. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que ontem sentiu 
de perto o problema da agua servida da CPPA, do esgoto que corre a céu 
aberto e que deixa registrada a sua indignação com relação a essa 
situação. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) ressalta que 
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é preciso fazer uma discussão melhor quanto ao assunto da cremação, 
pois o seu posicionamento e contra e que respeita o posicionamento de 
quem é favorável, mas que o Município não pode decidir quem será 
cremado, pois isso é uma decisão da pessoa e dos seus familiares.    
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.  
  


