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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dois dias do mês Abril de dois mil e dezenove, 
às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Carlos 
da Silva Leite, Delaite Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar 
Oliveira Costa, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria 
José Cardoso Santos, Terciliano Gomes de Araujo e Wagner Enoque de 
Souza. Todos em número de treze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Gideon 
Soares para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 
23.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Gideon da Silva 
Soares, Israel Gomes da Silva e Marcus Marcelo de Barros Araújo 
chegam a sessão e registram suas presenças. Correspondências: Oficio 
interno Nº17/2019 – Gabinete do vereador Divino Bethânia Junior – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 02/04/2019. O Sr. 
Presidente registra a presença do cantor Luiz Tupiniquim. O vereador 
Israel Gomes registra a presença do Sr. Joel Lima. O vereador Geraldo 
Silva solicita a suspensão da sessão no momento oportuno, para uma 
reunião com todos os vereadores e os representantes dos músicos que 
estão presentes nesta sessão. O vereador Enoque Neto registra a 
presença do Sr. Charles Bruno. O vereador Leonardo Lima registra a 
presença do Sr. Edilson Coelho. O vereador Marcus Marcelo registra a 
presença do vereador Marcione da cidade de Muricilândia. O vereador 
Israel Gomes registra a presença do Sr. Fernando Brasília – Técnico do 
Time de Futebol Sparta. O Sr. Presidente registra as presenças dos 
proprietários de Funerárias da nossa cidade; Sr. Vitelbo Duarte – 
Araguapax, Sr. Luso Cardoso – Arapax, Sra. Vanecy – Pax Universal e a 
Sra. Andreia Silva – Araguaína e ressalta que o nosso município 
desenvolveu muito e a nossa Casa de Leis também cresceu muito e vem 
cumprindo com seu papel de legislar e fiscalizar as ações do Executivo 
Municipal e sempre recebeu a todas as categorias que solicitam espaço 
do plenário de forma igual sem discriminar ninguém. Em seguida o Sr. 
Presidente suspende a sessão atendendo à solicitação que foi feita pelo 
vereador Geraldo Silva. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
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Ordem Do Dia:  Projeto de Lei Complementar Nº001/019 – Altera a Lei 
n°2.445, de 14 de dezembro de 2005, para estabelecer obrigatoriedade 
de ampliação do Cemitério Público, e dá outras providências. Autor: 
Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). É feita a leitura na integra do 
referido projeto. É feito a leitura do parecer das comissões. Em 1ª 
discussão. O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela 
apresentação da referida matéria, uma vez que, se faz necessário não 
somente a ampliação, pois não há área para se fazer essa ampliação do 
cemitério, ou seja, a necessidade é de se construir um cemitério novo, 
mas desde já manifesta seu voto favorável. Em aparte o vereador Alcivan 
Rodrigues ressalta que todos sabem a problemática que se encontra no 
cemitério São Lazaro, pois não há mais local para realizar sepultamentos 
e que o vereador Delaite (Professor Delan) está de parabéns pela 
apresentação dessa matéria e que essa responsabilidade é do Sr. 
Prefeito Municipal. Com a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) autor da matéria, agradece o apoio dos nobres vereadores e 
ressalta que esse projeto nasceu diante da demanda que se encontra o 
Cemitério Púbico da nossa cidade e diz que gostaria de agradecer as 
comissões que tiveram o cuidado de analisar a sua matéria com olhar 
criterioso cumprindo a Lei. O vereador Wagner Enoque parabeniza o 
autor da matéria e manifesta seu voto favorável. O vereador Gilmar 
Oliveira manifesta seu voto favorável e parabeniza o autor da matéria. O 
vereador Terciliano Gomes cumprimenta o vereador Delaite pela 
apresentação da referida matéria e ressalta que esta alteração está sendo 
feita com amparo legal. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) destaca 
que é preciso que algo seja feito pois a nossa população não pode ficar à 
mercê de apenas ter uma opção de sepultamento que é a cremação. O 
vereador Marcus Marcelo parabeniza o vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) e manifesta seu voto favorável.  A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) manifesta seu voto favorável e parabeniza o autor pela 
iniciativa da referida matéria. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Complementar Nª001/019. Aprovado por Unanimidade. O vereador Israel 
Gomes assume a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de Lei Nº048/018 
– Declara de utilidade pública o Instituto Encanto do Luar. Autor: Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona). É feita a leitura na integra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Israel Gomes que hora 
preside a sessão ressalta que o parecer das comissões é favorável a 
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referida matéria. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº048/018. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº052/018 – Institui o Programa Pré-Natal 
Odontológico no Município para tratamento preventivo da saúde bucal no 
período gestacional, e dá outras previdências. Autor: Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona). É feito a leitura na integra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O autor da referida matéria, vereador Israel Gomes que 
está presidindo a sessão faz a retirada da pauta do seu projeto. Projeto 
de Lei Nº051/018 – Dispõe sobre a obrigação das Escolas do Município 
emitirem aviso aos pais ou responsáveis sobre a ausência dos alunos. 
Autor: Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto). É feito a leitura na 
integra do referido projeto. O vereador Enoque Neto autor da referida 
matéria pede a retirada de pauta da mesma. O Sr. Presidente em 
exercício retira de pauta o Projeto de Lei Nº051/019 a pedido do autor do 
mesmo. Projeto de Lei Nº053/18 – Cria o Programa Fim de Semana na 
Escola, e dá outras providências. Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona). É feito a leitura na integra do referido projeto. O vereador Israel 
Gomes autor da referida matéria que preside a sessão, retira de pauta a 
sua matéria. Projeto de Lei Nº061/018 – Proíbe a utilização de canudos 
de plásticos, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, 
quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Município de 
Araguaína. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). É feito a leitura 
na integra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Jose Ferreira 
(Ferreirinha) diz que esse projeto tem como objetivo banir os canudos de 
plásticos, pois estes não são biodegradáveis e são um dos objetos que 
mais poluem o meio ambiente. Destaca que se não é necessário usar os 
canudos em residências, porque então utilizá-los em estabelecimentos 
que servem alimentos, ou seja, isso é apenas uma questão cultural que 
precisa ser mudada, a sociedade precisa mudar os hábitos para contribuir 
com a preservação ambiental, pois estima-se que cerca de quinhentos 
milhões de canudos são descartados no meio ambiente. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes diz que irá se manifestar como cidadão e 
como vereador e diz que primeiramente como cidadão gostaria de criticar 
o autor da matéria, por entender que haveria coisas mais importantes do 
que apenas proibir o uso de canudos plásticos, mas seria uma crítica 
apenas por criticar sem analisar o seu contexto, mas no seu ponto de vista 
o vereador José Ferreira (Ferreirinha) deveria ampliar mais esse projeto, 
mas entende que o primeiro passo são os canudinhos e posteriormente 
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poderá ser as sacolas de plásticos. Com isso manifesta seu voto 
favorável, pois é um projeto que será o primeiro passo. O vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) destaca que os copos plásticos são piores que 
os canudos, mas já é um começo e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Terciliano Gomes registra a presença do Sr. Eduardo Burns. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo manifestas seu voto favorável 
e parabeniza o autor pela iniciativa da referida matéria. O vereador Edimar 
Leandro solicita para que seja lido o parecer das comissões. É feito a 
leitura do parecer. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº061/018. O vereador 
Leonardo Lima diz que irá se abster do voto nesta matéria, por entender 
que deveria ser um projeto mais amplo e será um desgaste há mais. 
Aprovado por Unanimidade o Projeto de Lei Nº061/018. Com uma 
abstenção do vereador Leonardo Lima Silva. Projeto de Lei Nº062/018 – 
Dispõe sobre redução de ISS para as empresas de Call Center que se 
estabelecerem no Município, e dá outras providências. Autor: José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). É feito a leitura na integra do referido 
projeto. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) autor do projeto pede a 
retirada do mesmo. O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do 
autor. Projeto de Lei Nº004/019 – Dispõe sobre a proibição de queimadas 
nas Vias Públicas e nos imóveis urbanos do Município de Araguaína, e 
dá outras providências. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. É feito a 
leitura na integra do referido projeto. O vereador Marcus Marcelo autor da 
referida matéria pede a retirada de pauta da mesma. O Sr. Presidente 
retira de pauta o Projeto de Lei Nº004/019 a pedido do autor. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº722/019, 
Nº723/019, Nº725/019, Nº771/019 e Nº772/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº703/019, Nº704/019, Nº751/019, Nº775/019 
e Nº776/019.Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) 
Nº803/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº728/019, Nº791/019, Nº793/019, Nº805/019, Nº807/019, Nº712/019 e 
Nº711/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº754/019 e 
Nº755/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Com um voto de abstenção do vereador José Ferreira Barros Filho 
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(Ferreirinha).  Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº746/019, Nº747/019 e Nº748/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar 
Oliveira Costa Nº790/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº644/019 e Nº663/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº530/019, Nº545/019, Nº546/019, Nº547/019 e 
Nº548/019. Em discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta que as suas 
proposituras que hora apresenta são solicitações para a construção de 
dois quiosques no setor Ponte, Distritos Barra da Grota e Novo Horizonte, 
no Bairro de Fátima e próximo ao Balneário Jacuba, visto que as 
comunidades dessas localidades necessitam desse apoio para poderem 
expor e vender os seus produtos. Em votação os requerimentos do 
vereador Geraldo Silva. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº639/019, 
Nº756/019, Nº757/019, Nº758/019 e Nº759/019. Em discussão. O autor 
ressalta que foi acordado com o Chefe do Poder Executivo que o asfalto 
do setor Morada do Sol II será realizado. Em votação os requerimentos 
do vereador Enoque Neto. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº740/019, 
Nº741/019, Nº742/019 e Nº743/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº647/019, Nº664/019, Nº665/019, Nº681/019 
e Nº682/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº705/019 e 
Nº750/019.Em discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) ressalta a 
propositura de Nº705/019 que solicita um estudo para a implantação de 
portas com detectores de metais nas escolas municipais, para que 
possam dificultar a entrada de pessoas que queiram fazer alguma coisa 
ruim, que queiram fazer mal e no seu ponto de vista o tanto que 
conseguirem dificultar o acesso desse tipo de pessoa ainda será pouco, 
pois é visto por todos, nos noticiários nacionais situações alarmantes que 
ocorreram em escolas. O vereador Edimar Leandro parabeniza o autor 
pela iniciativa da matéria, mas gostaria de saber como será implantado 
uma porta com detector de metais numa unidade que sequer tem muro 
que é o caso da Creche Pedro Carreiro que não tem muro de proteção. O 
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vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que a sua intenção e alertar para 
que o Poder Público olhe essa questão de aumentar a segurança das 
escolas e creches municipais. O vereador Terciliano Gomes diz que um 
erro não pode justificar outro, ou seja, não é porque apenas uma unidade 
não tem o muro que não possam fazer esse tipo de solicitação e 
parabeniza o autor pela iniciativa da matéria.  O vereador Aldair da Costa 
(Gipão) agradece o apoio recebido e espera que esse estudo possa ser 
realizado.  Em votação os requerimentos do vereador Aldair da Costa 
(Gipão). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº732/019, Nº733/019, 
Nº734/019, Nº735/019 e Nº736/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº044/019 de autoria do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Pelo falecimento do Sr. 
André Luiz Somar Ribeiro. Em discussão. O autor destaca que todos 
foram pegos de surpresa com o falecimento do Sr. André que era o 
proprietário do Restaurante Jumentas e que é com muita tristeza que 
apresenta essa moção a família enlutada. O Sr. Presidente em exercício 
vereador Israel Gomes solicita permissão para poder subscrever na 
moção. O vereador Marcus Marcelo diz que deixa autorizado a subscrição 
do vereador Israel Gomes como para os vereadores que assim 
desejarem. Em votação a Moção de pesar Nº044/019. Aprovado por 
Unanimidade. Indicações do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº044/019 e Nº045/019, Nº046/019, Nº047/019 e 
Nº048/019. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. O Sr. 
Presidente em exercício prorroga a sessão por mais trinta minutos. Em 
votação a prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes pede a suspensão da sessão por cinco 
minutos. O Sr. Presidente suspende a sessão a pedido do vereador 
Terciliano Gomes. Reaberto os trabalhos. É feito a leitura do Oficio do 
Movimento Música não é Ruído, Música é Arte – Assunto: Solicitação de 
uso do Plenário para realização de uma Audiência Pública para o dia 
08/04/2019 a partir das 09:00 horas. Em discussão a referida solicitação. 
O vereador Terciliano Gomes diz que essa Casa de Leis sempre abriu 
espaço para todos os segmentos que a procuram e ressalta que é muito 
importante que todas as pessoas citadas no oficio que foi lido, sejam 
convidadas e faz a leitura de uma mensagem que está circulando nas 
redes sociais e que a situação que está sendo vista é que essa categoria 
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está dividida, mas destaca que essa Casa de Leis irá procurar colaborar 
para que cheguem num denominador comum. O vereador Geraldo Silva 
destaca que a própria classe dos músicos não está unida e isso precisa 
ser visto pois para se chegar num consenso é preciso que se tenha a 
união. O Sr. Presidente em exercício vereador Israel Gomes diz que essa 
Casa de Leis que representa toda a população da nossa cidade, não pode 
se furtar desse papel e por isso é importante a participação de todos os 
vereadores nessa reunião. Em votação o Oficio para uso do Plenário no 
dia 08/04/2019 das 09:00 horas até as 12:00 horas. Aprovado por 
Unanimidade Tribuna: O vereador Geraldo Silva convida a todos para 
participarem de uma Palestra que será realizada no dia 05/04/2019 das 
15:00 horas as 17:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, onde será 
abordado o tema da Reforma da Previdência. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo ressalta que hoje se comemora o Dia Internacional do 
Autismo e que lhe orgulha muito fazer parte da história da conquista da 
Clínica / Escola Autismo e que essa Clinica/Escola é a terceira em  todo 
o Brasil e que já é referência, ou seja, estão extremamente felizes com o 
trabalho que está sendo realizado, ressalta que outra informação muito 
positiva foi que o Sr. Prefeito sancionou uma Lei que a partir de agora 
será comemorado a Semana do Autismo e não apenas um dia, e que 
nessa semana poderão realizar campanhas e ações voltadas para o 
Autismo, diz que gostaria de informar que o Deputado Federal Tiago 
Dimas apresentou um Projeto de Lei para que sejam realizadas políticas 
públicas que assistam as pessoas com Autismo e que trará mais 
informações sobre essa questão.  Com a palavra a vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) faz a leitura de um texto que explica sobre o Autismo e 
como é importante o diagnóstico precoce para que a pessoa possa ter o 
convívio social da melhor forma possível. Destaca também com relação 
ao leilão que foi realizado neste último final de semana, para a construção 
do Hospital de Amor – Hospital do Câncer e que foi um grande evento e 
que a nossa cidade está de parabéns. 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.  
  


