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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos oito 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, Delaite 
Rocha da Silva, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de 
Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes 
Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Enoque Neto para fazer a leitura da Bíblia. O vereador 
faz a leitura em Capítulo – 11, versículo – 28.  O secretario faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Os vereadores, Carlos da Silva Leite e Leonardo Lima Silva 
chegam a sessão e registram suas presenças. Correspondências: Oficio 
HDO 047/2019 – Hospital Dom Orione – Assunto: Agradecimento pelo 
recebimento da Moção de Aplauso Nº024/2019. Ordem Do Dia: Projeto 
de Lei Nº012/019 de autoria do vereador Marcus Marcelo de barros 
Araújo. O referido projeto será encaminhado as comissões competentes. 
Projeto de Lei Complementar Nº001/019 – Altera a Lei nº 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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Israel Gomes registra as presenças do seu 
sogro o Sr. Zequinha, o Sr. Luiz Aparecido e o Sr. Japão. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) convida a todos para participarem do Terço dos 
Homens na igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. Projeto de Lei 
Nº048/018 – Declara de Utilidade Pública o Instituto Encanto do Luar. 
Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). Em 2ª discussão. Em 
2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº061/018 – 
Proíbe a utilização de canudos de plásticos, exceto os biodegradáveis, 
em restaurantes, bares, quiosque, ambulantes, hotéis e similares no 
âmbito do Município de Araguaína. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do vereador Leonardo Lima. 
Projeto de Lei Nº055/018 – Dispõe sobre a obrigatoriedade aos 
estabelecimentos que não aceitarem cheques, cartões de débitos ou 
crédito a fixarem, em local visível, placa contendo informação a respeito 
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da não aceitação dessas formas de pagamento. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). É feita a leitura na integra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) defende o seu 
projeto e ressalta a importância do mesmo para a nossa população, uma 
vez que, o cidadão ao adentrar ao estabelecimento que tenha essa 
identificação do tipo de pagamento que o mesmo aceita evitará transtorno 
e constrangimentos aos clientes. O Sr. Presidente registra a presença da 
sua prima a Senhorita Alessandra. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº055/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº060/018 – 
Institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas 
Escolas Púbicas Municipais e dá outras providências. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). O vereador José Ferreira (Ferreirinha) pede a 
retirada do seu projeto de lei Nº060/018. O Sr. Presidente retira de pauta 
o Projeto de Lei Nº060/018 a pedido do autor do mesmo. 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 feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo autor do projeto, ressalta que é preciso que as pessoas 
se conscientizam que não se pode continuar com esse costume de 
colocar fogo nas matas e nos lixos, ou seja, espera que através dessa Lei 
a população possa tomar consciência do perigo e do prejuízo que isso 
causa. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que a nossa 
população tem essa cultura de colocar fogo nos lixos que é um perigo, 
pois além de causar sujeiras causa também inúmeras enfermidades 
respiratórias, mas ressalta que seria muito importante que houvesse a 
aplicação de multas para que essa Lei seja efetivada de fato, pois fez um 
levantamento através do seu gabinete que no nosso município há mais 
de três mil Leis e a maioria são inócuas, ou seja, é preciso que se cumpra 
as Leis que já existem. O vereador Edimar Leandro solicita que seja lido 
o Parecer das Comissões. É feito a leitura do referido parecer que é 
favorável a referia matéria. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº004/019. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº003/019 – 
Concede Título de Cidadã Araguainense a Sra. Salvina Mocó e dá outras 
providências. Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
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Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº737/019, Nº802/019 e Nº822/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  O vereador Divino 
Junior do Nascimento acaba de chegar na sessão e registra a sua 
presença.  O vereador Terciliano Gomes registra a presença do vereador 
e Presidente da Câmara da cidade de Taguatins o Sr. Wilson. O vereador 
Wagner Enoque registra a presença do Pastor Carlos da Igreja 
Quadrangular e do Sr. Charles. Requerimentos do vereador Aldair da 
Costa Sousa (Gipão): Nº881/019 e Nº814/019. Em discussão. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente, assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Aldair da Costa 
(Gipão) ressalta que está solicitando a realização de uma sessão em 
comemoração aos 17 anos da Acalanto, uma vez que, é muito importante 
que a nossa população saiba o quanto a Acalanto contribui para a cultura 
da nossa cidade, e para que essa sessão possa ser realizada no dia 22 
de abril, pois o aniversário da Acalanto é no dia 21 de abril. Em aparte o 
vereador Marcus Marcelo sugere para que possa ser convidado o Sr. 
Edson Galo que também é membro da Acalanto. O vereador Aldair da 
Costa (Gipão) diz que não vê nenhum problema e o requerimento sendo 
aprovado será inserido o convite ao Sr. Edson Galo. Quanto a segunda 
propositura solicita que possa ser instalado uma placa no nosso município 
com os dizeres “Eu amo Araguaína” e sugeriu para que essa placa possa 
ser instalada na Via Lago que é um cartão postal da nossa cidade e isso 
valorizará ainda mais Araguaína. Em votação os requerimentos do 
vereador Aldair da Costa (Gipão). Aprovados por Unanimidade. Projeto 
de Decreto Legislativo Nº001/019 – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Sandro Ferreira Pinto e dá outras providências. 
Autor: Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior). É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Divino 
Bethânia Junior autor do referido projeto destaca o papel da Defensoria 
Pública e o quanto o seu trabalho e importante para garantir o 
cumprimento do direito dos cidadãos e que essa homenagem desse Título 
ao Dr. Sandro possa ser estendida a todos os servidores da Defensoria 
para que todos se sintam homenageados. Em 1ª votação o Projeto de 
Decreto Legislativo Nº001/019. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Junior solicita a inserção de um requerimento de sua 
autoria na pauta de hoje. Em votação a solicitação feita pelo vereador 
Divino Bethânia Junior. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): 
Nº609/019, Nº610/019 e Nº667/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Divino Junior do 
Nascimento Nº890/019. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Junior 
usa a Tribuna para falar sobre a sua propositura e destaca que está 
solicitando uma cópia da gravação telefônica da ligação que foi realizada 
no dia 06/04/2019 por volta das 21horas40min, pois há indícios de que a 
vítima veio a óbito por falta de atendimento do SAMU. Destaca que ouviu 
relatos de inúmeros casos de mal atendimento por parte dos servidores 
do SAMU e coloca o áudio do referido telefonema que foi realizado por 
um cidadão que telefonou para o SAMU comunicando que uma pessoa 
estava passando mal e não foi socorrida pelo SAMU, como essa gravação 
está circulando nas redes sociais, está solicitando a mesma através desse 
requerimento para que o SAMU possa fornecer de forma oficial. Destaca 
que irá investigar a fundo essa situação e caso não receba a referida 
gravação irá solicitar através da justiça e se preciso for irá solicitar a 
criação de uma comissão de inquérito para que seja investigado a fundo 
todas as ligações que já foram atendidas pelo SAMU e ressalta que 
sempre defendeu o órgão SAMU e sempre lutou pela categoria, mas que 
diante de uma situação como essa onde uma pessoa faleceu pela 
omissão de socorro não poderia ficar calado. O vereador Terciliano 
Gomes manifesta seu voto favorável e ressalta que é preciso averiguar 
se esse não foi um fato isolado. O vereador Edimar Leandro parabeniza 
o vereador Divino Bethânia Junior pela apresentação da referida 
propositura. Em votação a propositura de Nº890/019. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº683/019, Nº713/019, Nº714/019, Nº715/019 e 
Nº716/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº848/019, Nº849/019, Nº850/019 e Nº851/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº760/0129, Nº761/019, 
Nº762/019, Nº763/019 e Nº764/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº620/019 e Nº661/019. Em 
discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta que apresenta as suas 
proposituras devido ao grande número de pedidos que recebeu das 
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pessoas que estudam nas escolas que são citadas na propositura de 
nº620/019 devido à falta de iluminação pública nessas escolas e que a 
falta de iluminação pública possibilita o aumento de roubos e da violência. 
O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que quando a Secretária 
Municipal do Controle Interno veio a esta Casa de Leis foi verificado que 
há um superávit de quase seis milhões e por isso não vê o porquê não 
estar sendo executado o serviço da troca de lâmpadas. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Gideon Soares registra a 
presença do cantor Vitor Henrique. Requerimentos do vereador Gideon 
da Silva Soares: Nº795/019 e Nº796/019. Em discussão. Em votação.  
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº879/019 do vereador 
Gilmar Oliveira Costa. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº842/019, Nº843/019 e Nº844/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Gilmar Oliveira solicita 
permissão para poder se retirar da sessão para poder ir a uma consulta 
médica. Em votação a solicita feita pelo vereador Gilmar Oliveira. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Com uma abstenção do vereador Leonardo 
Lima. O vereador Terciliano Gomes pede alteração de pauta para a 
votação da sua moção de aplauso, visto que vários Moto taxistas estão 
presentes para acompanhar essa votação. Em votação a solicitação feita 
pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº045/019 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo – Á Chapa 02, na pessoa de seu Presidente Ronyeryo Pereira 
Cunha, pela eleição com 63% dos votos válidos para Coopermoto 
(Cooperativa de Mototaxi de Araguaína). Em discussão. O vereador 
Terciliano Gomes agradece pela aprovação da alteração da pauta. 
Ressalta que essa moção homenageia uma categoria que contribuem 
muito para o fortalecimento da economia do nosso município, e que essa 
categoria está sendo prejudicada pela falta de fiscalização aos 
clandestinos. Diz que essa nova Diretoria dos Mototaxistas irá trabalhar 
de forma independente e que abrirá espaço para todos que queiram 
apoiar a referida categoria e que por isso não poderia deixar de 
apresentar essa moção de aplauso como uma forma de expressar o 
carinho e o respeito dessa Casa de Leis por todos os Moto taxistas 
cooperados. O vereador Wagner Enoque manifesta seu apoio e 
parabeniza o autor pela iniciativa da moção. O vereador Terciliano Gomes 
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agradece o apoio e deixa a moção aberta aos vereadores que queiram 
subscrever. O vereador Divino Bethânia Junior parabeniza o vereador 
Terciliano Gomes pela moção e pelo seu trabalho junto a essa categoria. 
O vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos os Mototaxistas 
presentes nesta sessão e manifesta seu voto favorável na moção e que é 
preciso fazer justiça pois o vereador Terciliano Gomes sempre ecoou sua 
voz em defesa da categoria dos Mototaxistas. O vereador Leonardo Lima 
registra a presença da sua Tia a Sra. Nazaré, quanto a referida moção 
manifesta seu voto favorável e parabeniza a nova Diretoria dos 
Mototaxista que foi eleita.  O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
parabeniza a todos os Mototaxistas que compõem a nova Diretoria e 
manifesta seu voto favorável na moção de aplauso. O vereador Geraldo 
Silva manifesta seu apoio e seu voto favorável a referida matéria. O 
vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) manifesta seu voto 
favorável. Em votação a Moção de Nº045/019. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº815/019, Nº816/019 e Nº819/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº783/019, Nº784/019 e Nº834/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº792/019 e Nº809/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Leonardo Lima 
assume a Presidência da Mesa Diretora.  Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº841/019 e Nº828/019. Em 
discussão. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) ressalta a propositura 
de Nº841/019 que solicita a realização de uma sessão para que possa ser 
discutido o porquê até hoje a máquina de radioterapia não está em 
funcionamento na nossa cidade sendo que os pacientes do nosso 
município estão tendo que fazer o tratamento na cidade de Imperatriz. O 
vereador Wagner Enoque cumprimenta a vereadora Maria José Cardoso 
(Zezé Cardoso) pela apresentação da propositura de nº841/019, pois é 
um absurdo deixar uma máquina que custou tão caro parada e que os 
pacientes estão necessitando e precisam procurar outra cidade para 
realizarem o exame. O vereador Geraldo Silva ressalta que por falta de 
comprometimento dos Governantes antes não tinham a máquina e agora 
que já foi adquirida a máquina a mesma encontra-se parada. O vereador 
Gideon Soares diz que realmente é preciso saber o porquê essa máquina 
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ainda não está funcionando. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
diz que é preciso cobrar diretamente do responsável pela saúde pública 
do Estado, pois essa situação já está se arrastando a anos e destaca que 
é preciso também que os Deputados Estaduais da nossa cidade cobrem 
do Sr. Governador e que todos os vereadores desta Casa de Leis 
precisam se unir para irem pessoalmente também fazer essa cobrança 
do Sr. Governador, pois da forma como está não há condições de 
continuar.  Em votação as proposituras da vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso). Aprovadas por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº777/019, Nº778/019, Nº780/019, Nº781/019 
e Nº782/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº773/019, 
Nº785/019, Nº786/019, Nº788/019 e Nº840/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. É feita a leitura do Oficio 
Nº13/2019 – Partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro – 
Comissão Provisória de Araguaína/TO. Assunto: Solicitação de uso do 
Plenário desta Casa de Leis para o dia 03 de maio de 2019 das 
09:00horas as 17:00horas. Em votação a solicitação de uso do Plenário 
para o dia 03/05/2019. Sendo aprovado por Unanimidade. Moção de 
Aplauso Nº046/019 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – 
Ao Bispo Guaracy batista da Silveira, que neste mês de abril assumiu a 
Presidência do partido do Presidente Jair Bolsonaro (PSL) no Tocantins. 
Em discussão. O vereador Enoque Neto pede para subscrever na referida 
moção. Em votação a moção Nº046/019.  Aprovado por Unanimidade. 
Indicações do vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº049/019, 
Nº050/019, Nº051/019, Nº055/019 e Nº056/019. As indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. 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.  
  


