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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezenove dias do mês Março 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, Divino Junior do 
Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, 
Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso 
Santos e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Divino Bethânia Junior para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura em Provérbios – Capítulo – 03.  O secretario faz 
a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Os vereadores, Enoque Neto Rocha de Souza, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo e Terciliano Gomes Araújo chegam à sessão e 
registram suas presenças. Correspondências: Oficio Circular 
Nº005/2019_CNM/BSB – Confederação Nacional dos Municípios – 
Assunto: XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – Convite – 
será realizada no período de 08 a 11 de abril de 2019 no Centro 
Internacional de4 Convenções do Brasil – CICB em Brasília. O Sr. 
Presidente informa que foi endereçado um oficio a cada vereador. Oficio 
nº1077/2019/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Caixa Econômica Federal – 
Assunto: Alteração Contratual.  O Sr. Presidente informa que o vereador 
Israel Gomes irá representar a Câmara Municipal no evento que 
convidaram essa Casa de Leis no Sparta – Sociedade Desportiva Sparta 
e que ocorrerá hoje as 15h30min. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente informa 
que a Sra. Núbia, Presidente da Funamc ainda não chegou, mas os 
autores das proposituras que originaram o convite solicitaram o início da 
sessão para que não atrase os trabalhos e quando a Sra. Núbia chegar a 
mesma será encaminhada a Mesa Diretora juntamente com as demais 
convidadas. Convite: Em atendimento aos Requerimentos Nº031/019 e 
Nº413/019 – de Autoria dos Ilustres Vereadores Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva) e Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). 
Assunto: Cremação de corpos, falta de local para sepultamentos, 
construção do novo Cemitério Público em nossa cidade. O vereador 
Geraldo Silva solicita do Sr. Presidente que possa convidar a Sra. Valéria 
Domingues – Presidente do CCABA para ocupar a Mesa Diretora, uma 
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vez que, a mesma representa os movimentos comunitários dos bairros da 
nossa cidade. O Sr. Presidente convida para ocupar a Mesa Diretora a 
Sra. Fernanda Ribeiro Barbosa – Secretária Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação e a Sra. Valéria – Presidente do CCABA.  
Em seguida passa a palavra ao vereador Alcivan Rodrigues um dos 
autores da propositura de Nº413/019 o mesmo solicita que possa ser 
convidado para ocupar a Mesa Diretora o Sr. André que é proprietário do 
Cemitério Jardins das Paineiras. O Sr. Presidente convida o Sr. André 
proprietário do Cemitério Jardins das Paineiras para ocupar a Mesa 
Diretora. Continua com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues que faz 
uso da Tribuna e destaca que solicitou essa discussão devido à 
dificuldade que estão enfrentando com relação a falta de local apropriado 
para fazer o sepultamento das pessoas carentes. Diz que é garantido pela 
Constituição Federal e dever do município o respeito à dignidade humana 
e que é preciso saber respeitar a cultura de um povo e ressalta que 
infelizmente hoje saiu uma matéria num site , onde a Funamc afirma que 
a única opção que o município tem hoje para oferecer a população é a 
cremação e destaca que a nossa população ainda precisa se acostumar 
com esse serviço, ou seja, os costumes e as crenças da nosso povo 
precisam ser respeitados. Diz ainda que os demais cemitérios da nossa 
cidade não são legalizados, e que o vereador Geraldo Silva vem lutando 
muito para conseguir a legalização do cemitério do Novo Horizonte. Visto 
essa situação convidou a Sra. Secretaria Fernanda para que possam dar 
respostas a nossa população e espera que essas repostas possam ser 
positivas, pois já foi informado que ocorreu situações em que a família 
teve que levar seu ente querido para ser sepultado em outro município 
por não aceitar o serviço de cremação que foi oferecido pelo município. 
Diante de tudo isso questiona a Sra. Secretaria Fernanda se há algum 
projeto especifico para a criação de um novo cemitério ou se a população 
ficará à mercê apenas do serviço de cremação, mesmo diante disso 
cumprimenta o Sr. André que acreditou no nosso município e trouxe esse 
serviço da cremação para a nossa cidade. O vereador Edimar Leandro 
solicita ao Sr. Presidente que se faça cumprir o Regimento Interno com 
relação as conversas paralelas, pois o barulho está incomodando o 
andamento da sessão. O Sr. Presidente informa que quando solicitam o 
cumprimento do Regimento Interno é preciso que todos tenham essa 
consciência de que será obrigado a cumprir e registra as presenças dos 
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proprietários de Funerárias da nossa cidade e dos representantes do 
Instituto ISCA: As senhoras, Tatiane Cristina Silva, Ana Cristina dos 
Santos Lira, Viviane Faria e Suziane Olimpia Teixeira e o Senhor George 
Henrique Silva. Com a palavra o vereador Geraldo Silva autor da 
propositura de Nº331/019, cumprimenta a todos que compõem a Mesa 
Diretora e agradece por terem aceitado o convite, cumprimenta os 
presentes e faz uma apresentação de fotos dos Cemitérios Públicos da 
nossa cidade onde apenas o Cemitério São Lazaro é legalizado, os 
demais: do Distrito de Novo Horizonte, Setor Barros e Setor Monte Sinai 
não são legalizados e alguns já se encontram também lotados, diz que a 
nossa população clama por um local adequado e com dignidade para 
enterrarem seus entes queridos, pois para muitas pessoas ir ao cemitério 
faz parte de uma ato litúrgico e o tumulo do ente querido passa a ser um 
local de referência até para matar a saudade da pessoa que perdeu e 
ressalta que não é com cinzas numa urna que a pessoa terá esse 
sentimento, essa dignidade, ou seja, é preciso garantir esse direito a 
nossa população. O vereador Geraldo Silva diz que não quer acreditar 
que um município como o nosso tenha que solicitar ajuda de municípios 
vizinhos para poderem enterrar seus entes queridos, pois na nossa cidade 
não há mais locais para sepultamento, é preciso entender que o nosso 
povo não tem esse costume da cremação, muitos por questões religiosas, 
a população precisa ter um tempo para adaptar a essa situação, ou seja, 
toda mudança requer um tempo de adaptação todos sabem disso e que 
não é impondo que conseguirão a aceitação desse serviço. Sabe-se que 
muito foi evoluído com a administração do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas, 
com várias mudanças e assim como foram feitas diversas mudanças e a 
população precisou de um período para conseguir adaptar, esse serviço 
de cremação precisa passar também por um tempo de adaptação, pois 
da forma como estão fazendo, estão tirando o direito de escolha do 
cidadão.  O vereador Geraldo Silva questiona porque não legalizam o 
cemitério do setor Novo Horizonte, pois se o Cemitério São Lazaro não 
dispõe mais de local para sepultamentos essa pode ser uma saída, assim 
como ressalta também a construção de um Ossário que ajudará muito 
nessa situação da falta de espaço. Destaca que é conhecedor que o 
processo de cremação é um processo limpo que visa a não poluição do 
meio ambiente e também de economizarem espaço, mas entende que a 
nossa população precisa ter o seu direito de escolha respeitado e por isso 
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espera que com a realização desse debate, possam conseguir chegar 
numa solução que será boa para toas as partes. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Junior diz que muito lutou para que o cemitério do bairro 
de Fátima pudesse ser legalizado e que infelizmente não conseguiu e que 
esse cemitério tem mais de quarenta anos, mas está numa área muito 
complexa e por isso foi interditado. Ressalta que já solicitou a implantação 
de um Velório Municipal, um local apropriado onde a nossa população 
poderá velar seus entes queridos com dignidade. Diz que no cemitério 
São Lazaro a situação é muito preocupante, pois não oferece nenhuma 
dignidade e condição para sepultamentos, ou seja, até mesmo as 
pessoas que já estão sepultadas também não têm dignidade, pois quem 
vai visitar seus entes queridos que estão sepultados acabam por pisarem 
nas sepulturas pela falta de espaço para se locomoverem e por isso 
sabem da necessidade de se ter um novo cemitério público na nossa 
cidade. O vereador Divino Bethânia Junior ressalta que a cremação é um 
método mais moderno, que tem também seus pontos positivos, mas é 
preciso que a população não tenha apenas essa opção, e que atente para 
essa situação, pois se continuarem da forma como está onde serão 
enterradas as pessoas que falecerem daqui uns anos na nossa cidade, 
em cemitérios clandestinos, no cemitério São Lazaro sem nenhuma 
dignidade ou terão que aderirem ao serviço de cremação e questiona se 
o Poder Público não tomará as devidas providências quanto a essa 
situação, para que não se chegue a um caos. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes que cumprimenta a todos os presentes e as convidadas 
que ocupam a Mesa Diretora, ressalta que essa situação e muito 
complexa e preocupante e que é preciso que encontrem uma solução 
viável para todos e diante disso faz uma solicitação verbal para que um 
representante das Funerárias possa fazer uso da palavra. O Sr. 
Presidente diz que regimentalmente é preciso que o cidadão faça 
inscrição na Secretaria da Câmara Municipal para fazer uso da palavra, 
mas diante de um tema tão importante já deixa autorizado o uso da 
palavra por um representante das Funerárias e que no momento oportuno 
irá abrir a fala para esse representante. Com a palavra o vereador Delaite 
Rocha (Professor Delan) diz que a nossa comunidade ainda não se 
acostumou com a questão da cremação, mas que esse serviço já é feito 
em várias cidades. Diz que o nosso Município tem sim capacidade de 
construir um novo cemitério público, é preciso que a administração pública 
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se projete e pense nas pessoas que residem e as que pensam em investir 
na nossa cidade e com isso terão que residir também aqui, ou seja, a cada 
dia que passa o número de habitantes cresce cada vez mais e com isso 
não se pode deixar de pensar em um local para a construção de um novo 
cemitério público.  Com a palavra o vereador Gideon Soares líder do Sr. 
Prefeito, diz que essa sessão é de suma importância, pois vários são os 
problemas que a população está enfrentando e parabeniza o vereador 
Divino Bethânia Junior que ressalta com relação ao Velório Municipal e 
que os vereadores sabem bem como é difícil essa situação pois recebem 
inúmeras pessoas a qualquer hora do dia e da noite pedindo ajuda na 
hora de enterrarem seus entes queridos e ressalta que é preciso rever a 
Lei que rege a questão da doação de caixões para pessoas carentes. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo destaca que já está ansioso 
para ouvir a Sra. Secretaria Fernanda, pois é um tema muito delicado, 
pois só quem já precisou sepultar um ente querido e não conseguiu pela 
falta de um local adequado sabe da importância desse debate. Diz que é 
preciso que todos atentem para que consigam encontrar uma solução 
viável para todos, pois somente o serviço de cremação não é suficiente a 
nossa população precisa ter o direito de escolha respeitado. Com a 
palavra o vereador Edimar Leandro que faz um relato do falecimento de 
uma senhora e que ele foi procurado pela família pedindo ajuda e que 
telefonou na Funamc onde foi informado que só havia o serviço de 
cremação e que o sepultamento num cemitério particular seria cobrado o 
valor de 2mil e 500 reais. Diz que é uma situação inaceitável e questiona 
como é feito a cremação quando o falecimento ocorre num final de 
semana prolongado e como é feito quando morre uma pessoa que é 
indigente. O vereador Alcivan Rodrigues faz alguns questionamentos ao 
Sr. André com relação ao serviço de cremação e se já foi feito esse 
serviço na nossa cidade e quanto é cobrado por esse serviço. O Sr. 
Presidente diz que irá abrir a palavra para duas pessoas da comunidade, 
mas deixa bem claro que será para falarem sobre o tema que está sendo 
debatido sem viés político e que essa foi uma sugestão do vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan).  Com a palavra o vereador Gilmar 
Oliveira questiona se não há nenhum planejamento por parte da 
Prefeitura para a construção de um novo cemitério, pois é um absurdo a 
população ficar a mercê apenas desse serviço de cremação. O Sr. 
Presidente informa que o Sr. Chaguinha fará o uso da palavra 
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representando a população presente e no momento oportuno abrirá 
espaço ao mesmo.  Com a palavra o vereador Wagner Enoque 
parabeniza os vereadores autores das proposituras que solicitaram esse 
debate. Destaca que acredita que o nosso município tem sim estrutura 
para disponibilizar uma área para a construção de um novo cemitério 
público e que infelizmente é preciso rever a Lei que trata dessa questão 
dos sepultamentos públicos. O vereador Divino Bethânia Junior registra a 
presença do Vice-Prefeito da cidade de Santa Fé do Araguaia o Sr. “Irmão 
Américo”.  Com a palavra o vereador Israel Gomes que cumprimenta a 
todos os presentes e ressalta que é uma discussão de suma importância 
e desde já gostaria de justificar a sua saída, pois irá representar a Câmara 
Municipal no evento que acontecerá no Sparta. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva que ressalta a Lei que trata sobre a construção de cemitério 
no nosso município e pergunta também a Secretaria Fernanda sobre a 
construção de um Ossário. Questiona também qual é o custo para o 
município no serviço de cremação e como é feito esse processo no final 
de semana, sendo que os cartórios estão fechados e fala da importância 
da criação de uma Central de Óbitos para a regularização do serviço. O 
vereador Geraldo Silva faz um requerimento verbal para a Sra. Secretaria 
Fernanda para que possa ter toda a da documentação referente aos 
cemitérios inclusive do cemitério São Lazaro para que possa entender e 
analisar como estão as situações dos mesmos.  Com a palavra o Sr. 
Chaguinha que agradece por esse espaço e ressalta que hoje a situação 
da nossa cidade não é brincadeira e gostaria de parabenizar essa Casa 
de Leis por estar fazendo esse debate. Diz que no seu ponto de vista esse 
assunto do cemitério deveria ser discutido de uma forma mais simples e 
que deveriam estar presentes os representantes do Ministério Público e 
da Naturatins, pois são os órgãos que proíbem o funcionamento de outros 
cemitérios e deveriam estar presentes para fazerem as explicações 
necessárias quanto a esse procedimento de interdição. Ressalta que no 
seu ponto de vista poderiam indenizar as pessoas que residem nas 
proximidades do cemitério São Lazaro, pois são muito poucas pessoas 
que residem nessa localidade e não vê problema do município tentar 
indenizar essas pessoas para ampliar o cemitério São Lazaro. O vereador 
Alcivan Rodrigues diz que sabe da importância do tema em debate e 
mesmo sendo autor de uma das proposituras, precisará se ausentar da 
sessão, por ser um dos Coordenadores do Terço dos Homens, precisará 
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ir numa reunião que foi agendada anteriormente e visto isso solicita 
permissão para poder se retirar da sessão. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação feita pelo vereador Alcivan Rodrigues. Sendo 
aprovada por Unanimidade. Com a palavra a Sra. Vanecy Rodrigues 
Soares representante das Funerárias da nossa cidade, ressalta que essa 
questão do cemitério é um problema que vem se arrastando há anos 
desde da administração do Ex-Prefeito Paulo Sidney e que essa situação 
precisa ser resolvida com urgência e destaca que se o município tem 
condições de pagar pelo serviço de cremação tem também condições de 
construir um novo cemitério. Com a palavra a Sra. Valéria Domingues 
ressalta que é preciso que algo de concreto seja feito e que não fiquem 
apenas na realização de mais uma sessão. Diz que a realidade é que 
daqui a alguns anos não terão mais cemitérios na horizontal pela questão 
da falta de espaço, e que não vê problema na cremação, mas respeita 
quem não quer ser cremado, e que é uma cultura que ainda precisa ser 
implantada aos poucos na nossa cidade, por isso é preciso que todos 
saibam respeitar cada pessoa e que esse problema não é de agora, é um 
problema muito sério e espera que que juntos possam encontrar uma 
solução efetiva. Com a palavra a Sra. Secretaria Fernanda Ribeiro que 
agradece pelo convite que lhe foi feito e que é muito importantes debates 
como esse. Com relação a questão da cremação tiveram que optar por 
esse serviço devido a questão da situação em que se encontra o 
Cemitério São Lazaro, ou seja, a falta de espaço é visível a todos e diante 
desse problema tiveram que optar por esse serviço da cremação. Destaca 
que o cemitério do Novo Horizonte encontra-se numa área de 
preservação permanente e os demais cemitérios que forma citados estão 
todos em situações irregulares. Destaca que o maior problema não é a 
construção de um Ossário, o problema é adequar o cemitério para essa 
reciclagem para a construção desse Ossário, e que essa reciclagem no 
momento é inviável para o município por questão financeira. O vereador 
Geraldo Silva questiona então se não tem recursos para essa reciclagem 
não há recursos para a construção de um novo cemitério. A Secretaria 
Fernanda responde que sim, pois a construção de um cemitério requer 
muito mais do que apenas uma área, ou seja, o Sr. André poderá 
responder essa questão do quanto se gasta para construir um cemitério, 
pois o mesmo até hoje ainda não conseguiu o retorno investido no 
cemitério Jardins das Paineiras, é preciso que se tenha toda uma logística 
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estrutural e financeira para a construção de um novo Cemitério Público. 
A Sra. Presidenta pergunta como ficará quando chegar numa situação 
onde só terá a opção de se fazer a cremação e a família se recusar ou 
não tiver recurso financeiro para pagar o serviço como ficará. O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que o município poderá adquirir a área ao lado 
do cemitério Jardins das Paineiras, talvez essa possa ser uma solução. O 
vereador Gideon Soares ressalta que essa é a hora de se buscar apoio 
com os Deputados Estaduais e Federais da nossa cidade para que 
ajudem na construção desse novo cemitério público e sugere para que 
essa Casa de Leis possa oficializar esses Parlamentares para que 
disponibilizem recursos financeiros para a construção de um novo 
Cemitério Público na nossa cidade. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes diz que a Sra. Secretaria Fernanda age obedecendo o que 
determina o Chefe do Poder Executivo e por isso é preciso que 
primeiramente o Chefe do Executivo dê o sinal positivo para que esse 
projeto possa ser iniciado, mas já deixa os parabéns ao vereador Gideon 
Soares pela inciativa da sugestão que foi feita, pois pode ser o pontapé 
inicial para a solução desse problema. O vereador Geraldo Silva diz que 
as emendas parlamentares são muito importantes, mas são para o ano 
que vem e o nosso povo precisa de uma solução imediata e que esse é 
um problema do nosso município e precisa ser resolvido de imediato. O 
vereador Edimar Leandro questiona se a Sra. Secretaria Fernanda 
discutiu ou não com o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas sobre essa sessão e 
se discutiu o que o mesmo disse a respeito, ou se a Sra. Secretaria 
Fernanda veio apenas para dizer que não há solução e vão continuar do 
mesmo jeito. O vereador Edimar Leandro ressalta que observou que a 
Secretaria Fernanda veio de “mãos abanando” para essa sessão, ou seja, 
não trouxe nenhuma solução para esse problema e que no seu ponto de 
vista essa sessão não teve nenhum proveito. A Sra. Secretaria Fernanda 
diz que não veio nessa sessão para dizer que não há solução, veio para 
responder os questionamentos e destaca que caso consigam uma liminar 
do Ministério Público para voltarem a fazer sepultamentos no setor Monte 
Sinai poderão retornar com os sepultamentos nesse setor e essa poderá 
ser uma solução até que se consigam de fato resolver essa situação.  O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que entendeu bem o que o vereador 
Gideon Soares sugeriu e que foi uma sugestão muito válida, pois sem um 
novo cemitério não há como continuar e que terão que contar apenas com 
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o tesouro municipal, ou seja, sabe da competência do Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas, por isso acredita que o mesmo poderá construir um novo 
cemitério público na área ao lado do cemitério Jardins das Paineiras. A 
Sra. Secretaria Fernanda continua com a palavra e diz que estão 
aguardando a abertura de novos jazigos no cemitério Jardins das 
Paineiras e que o serviço de cremação é mais barato e também por não 
disporem do número suficientes de jazigos para fornecer para a 
população, optaram pelo serviço de cremação. Em relação a Central de 
Óbitos já estão fazendo a cotação de preços com empresas que 
trabalham nesse ramo e que com certeza irá ajudar muito nos serviços 
funerários e gostaria de ressaltar que a nossa cidade conduz os serviços 
sociais com recursos municipais e com repasse de recursos federais, mas 
estes estão em atraso, o Governo Estadual não repassa nada para essa 
questão, e ressalta que infelizmente não dispõem de outra opção no 
momento a não ser a cremação. O vereador Divino Bethânia Junior diz 
que foi informado pela Sra. Vanecy que o município não paga e que as 
Funerárias são obrigadas a doar as urnas e que isso preciso ser 
esclarecido. A Sra. Secretaria Fernanda diz que é um serviço de 
contrapartida, da mesma forma que o Cemitério Particular tem uma 
contrapartida de 15% as Funerárias também tem essa contrapartida. O 
Sr. Presidente discorda do vereador Edimar Leandro com relação a 
realização dessa sessão, pois este foi o pontapé inicial para essa situação 
e que a Sra. Secretaria Fernanda é uma funcionaria  e que segue normas 
e que veio atendendo um convite que lhe foi feito para esclarecer as 
dúvidas que foram levantadas e que a decisão da cremação foi uma 
decisão administrativa e que a partir de hoje continuarão  tentando buscar 
uma solução com relação a essa situação O vereador Enoque Neto diz 
que inadmissível uma prefeitura do porte de Araguaína dizer que não tem 
recurso para construir um cemitério público e que essa Casa de Leis tem 
que levantar a voz para a construção desse novo cemitério e se for preciso 
que o Sr. Prefeito remaneje recursos de outras secretarias, pois 
aprovaram um orçamento de quase 580 milhões, ou seja, recurso tem  
sim é preciso boa vontade e determinação. A Sra. Valéria manifesta seu 
apoio quanto a essa situação e pede a todos os Presidentes de bairros 
para se juntem e façam um oficio em nome de todos os bairros para  
encaminharem ao Ministério Público manifestando apoio quanto a 
solução dessa situação. O Sr. Presidente diz a Sra. Valéria que a mesma 
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pode solicitar cópia do áudio e da ata dessa sessão caso queira anexar a 
esse oficio. O vereador Divino Bethânia Junior faz a leitura da Lei 
Municipal Nº3010 de 08 de junho de 2016 que trata dessa questão das 
funerárias e que preciso que fique bem claro essa situação. A Sra. 
Secretaria Fernanda diz que além dessa Lei tem Contrato de 
permissionamento com as Funerárias, ou seja, é uma contrapartida e não 
é doação. O vereador Geraldo Silva propõe que possa ser marcada uma 
reunião com o Sr. Prefeito e todos os vereadores e a Sra. Secretaria 
Fernanda para que possam buscar uma solução para essa situação, pois 
da forma como está daqui uns dias vai ser baixado um decreto que não 
poderá morrer ninguém na nossa cidade pela falta de local para se fazer 
o sepultamento. Agradece a presença da Sra. Secretaria Fernanda e 
espera que possam conseguir resolver essa situação, pois a nossa 
população não pode continuar sofrendo com esse problema. O Sr. 
Presidente agradece a presença de todos e suspende a sessão. Reaberto 
os trabalhos. O vereador Divino Bethânia Junior pede a retirada dos 
seguintes projetos de sua autoria: Projeto de Resolução Nº012/18 – 
Suprime o inciso VI do artigo 153 da Resolução n° 250, de 10 de 
novembro de 2003, que instituiu o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Araguaína, e dá outras providências. Projeto de Resolução 
Nº013/18 – Dispõe sobre a modificação do Parágrafo único do artigo 107 
da Resolução n° 250, de 10 de novembro de 2003, que instituiu o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína, e dá outras 
providências. O Sr. Presidente retira as referidas matérias a pedido do 
autor das mesmas. Em seguida pede autorização para poder se retirar da 
sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Divino Bethânia 
Junior. Sendo aprovado por Unanimidade. Projeto de Resolução 
Nº002/019 de autoria da Mesa Diretora – Dispõe sobre a Concessão de 
Reajuste ao salário Base dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal 
de Araguaína, e á outras providências. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº064/18 – Declara de 
Utilidade Pública o Instituto Social e Cultural Araguaia – ISCA. Autor: 
Terciliano Gomes de Araújo. É feito a leitura na integra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) solicita do 
autor da matéria que possa retirar a mesma para que possa ser feito 
algumas adequações na referida matéria. O Sr. Presidente prorroga a 
sessão por mais uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. Sendo 
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aprovado por Unanimidade. É feito a leitura de todos os pareceres das 
comissões referente a essa matéria. O vereador Terciliano Gomes pede 
a retirada do Projeto de Lei Nº064/018 de sua autoria para fazer algumas 
adequações ao mesmo. O Sr. Presidente retira de pauta o Projeto de Lei 
Nº064/018 a pedido do autor do mesmo. Projeto de Lei Nº003/19 – Dispõe 
sobre o Programa de Implantação de Ciclovias Urbanas para incentivo do 
uso de bicicletas no Município de Araguaína, e dá outras providências. 
Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº258/019, Nº259/019, Nº460/019, Nº461/019 
e Nº462/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº487/019, 
Nº617/019, Nº618/019, Nº619/019 e Nº621/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº510/019 e Nº511/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº537/019 do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº514/019, Nº515/019, Nº516/019 e Nº517/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº430/019 e Nº433/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador israe4l Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº594/019 e 
Nº595/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº551/019 do vereador Gilmar Oliveira Costa. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº552/019, Nº553/019, Nº554/019, 
Nº555/019 e Nº556/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº531/019, Nº532/019, Nº533/019, Nº550/019 e 
Nº221/019. Em discussão. O autor dos requerimentos ressalta que 
apresenta algumas proposituras para a realizações de sessões para 
homenagear algumas Instituições da nossa cidade que prestam um 
grande serviço social na nossa cidade. Com relação a propositura de 
Nº550/019. O vereador Gilmar Oliveira diz que compareceu na reunião 
que foi feita sobre a discussão do aumento da passagem e sobre os 
investimentos e que o representante da Empresa Passaredo disse nessa 
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reunião que não haveria como fazer investimentos pois os clandestinos 
dão muito prejuízo a empresa e que a questão do aumento da passagem 
cabe ao Sr. Prefeito essa questão. O vereador Marcus Marcelo diz que a 
informação que recebeu é que já foram abertos processos licitatórios já 
foram realizados cinco processos para a contratação de uma empresa 
para administrar esse serviço do transporte público e que não 
compareceu nenhuma empresa, ou seja, se continuar da forma como está 
indo daqui uns dias o município não terá nem essa empresa Passaredo 
para administrar o serviço de transporte público. Em votação os 
requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha De Souza (Enoque 
Neto): Nº599/019 e Nº600/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº543/019, Nº544/019, Nº569/019, Nº570/019 e 
Nº571/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº549/019 e Nº608/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº500/019 e Nº501/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque solicita 
autorização para poder se retirar da sessão por ter uma reunião marcada 
para as 19h00min que será realizada na sua residência. Em votação a 
solicitação feita pelo vereador Wagner Enoque. Sendo aprovada por 
Unanimidade. Indicações do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº023/019, Nº024/019, Nº025/019, Nº026/019 e 
Nº027/019. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Moção 
de Pesar Nº039/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
– Á família da Sra. Maria Gomes Alves, conhecida como “ Dona Luiza”. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: Com a 
palavra o vereador Marcus Marcelo destaca que todos são conhecedores 
da sua luta para a implantação do Centro de Castração e da Clínica 
Municipal Veterinária e que é uma questão de saúde pública e que hoje 
foi dado um passo extremamente importante, pois participou de uma 
reunião na Defensoria Pública juntamente com os membros da ONG É o 
Bicho, assim como o Dr. Jean Luis – Secretário Municipal de Saúde o Dr. 
Eduardo Freitas – Superintendente do CCZ e que foi conversado sobre o 
convênio e a parceria com a UFT do Curso de Veterinária. Diz que está 
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está sendo estudado pelo Departamento Juridico da Prefeitura esse 
convênio e ficou acordado  para o próximo dia 29/03/2019 a celebração 
desse convênio entre Prefeitura e UFT e ficou a definir o local e o horário 
para a realização dessa celebração e que irá informar a todos o local e a 
hora dessa celebração. O Sr. Presidente prorroga a sessão por mais trinta 
minutos. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por 
Unanimidade. Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz 
que ficou observando nas pautas das sessões são inúmeras indicações 
que os vereadores estão encaminhando aos Deputados e Senadores e 
que não vê retorno dessas indicações.  O vereador Geraldo Silva diz que 
as Indicações é uma ferramenta que os vereadores dispõem e que 
mesmo não tendo retorno continuará apresentando e informa a todos os 
vereadores que estará em Brasília nos dias 25 e 26/03/2019 visitando o 
gabinete de cada Deputado e Senador que destinou suas indicações. 
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.  
  


