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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos três dias do mês Junho de dois mil e dezenove, 
às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, 
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Delaíte 
Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar Leandro da 
Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel 
Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes 
Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quatorze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 145, Versículo – 19.  O secretario 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O 
vereador Edimar Leandro da Conceição não participou da votação da ata 
da sessão anterior. O vereador Enoque Neto Rocha de Souza chega a 
sessão e registra sua presença. Correspondências: Oficio Nº335/2019 – 
Secretário Municipal de infraestrutura – Simão Moura Fé Ribeiro. Assunto: 
Resposta ao oficio nº874/2019 referente ao Requerimento nº1197/2019. 
Oficio nº912/2019/PRES/SANEATINS – Assunto: Planilha de Custo 
Operacional.   Oficio Nº015/2019 – Gabinete do vereador Gideon da Silva 
Soares – Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 03 e 
04/06/2019. Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite 
Nº037/2019 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 
03/04/2019. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que no que 
se refere ao Oficio Nº912/2019 da Saneatins, no seu ponto de vista a ATR 
faz a regulação do serviço na omissão do município e que a mesma está 
usurpando o município com relação a essa situação, pois cabe a cada 
município decidir com relação ao valor das tarifas e taxas e diz que a 
UVET irá se reunir com os representantes dos municípios para discutirem 
sobre essa situação e solicita do Sr. Presidente que possa nomear os 
vereadores que irão representar o nosso município nessa reunião. O Sr. 
Presidente diz que irá formar a comissão e passará os nomes dos 
vereadores, e com certeza irão encaminhar alguém para representar essa 
Casa de Leis, ou seja, mesmo sabendo que os vereadores estão bem 
representados com o vereador Terciliano à frente da UVET, mas diz que 
é importante que os demais vereadores compareçam pois é uma 
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discussão de suma importância. Ordem Do Dia: Projetos para Comissões: 
Projeto de Lei Nº024/019 de autoria do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha). Projeto de Lei Nº031/019 de autoria do vereador Leonardo 
Lima. Projeto de Lei Nº032/019 de autoria do vereador Leonardo Lima. 
Projeto de Lei Nº035/019 de autoria do vereador Wagner Enoque. Projeto 
de Lei Nº037/019 de autoria do vereador Wagner Enoque. Os referidos 
projetos serão encaminhados as comissões competentes. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Mensagem de Veto Nº001/019 do 
Executivo Municipal – Ao Autógrafo de Lei Complementar nº066 de Abril 
de 2019 referente a obrigatoriedade de ampliação do Cemitério Público. 
É feito a leitura na integra do veto. Em discussão. Com a palavra o 
vereador Delaite Rocha (Professor Delan) diz que o projeto de sua autoria 
que foi aprovado por esta Casa de Leis que altera a Lei que trata do uso 
do solo para sepultamento, e que a referida matéria está sendo vetada e  
que as alegações do veto são de forma genérica, uma vez que, não estão 
apontados os dispositivos que estão sendo afrontados, não fala também 
o que está sendo afrontado no CONAMA, ou seja, o Autógrafo de Lei que 
está sendo vetado não se refere a área de onde será sepultada uma 
pessoa e sim da extensão, da ampliação do cemitério púbico e que essa 
matéria é de interesse público, questiona se foi feito uma pesquisa com a 
população para saber se é ou não do interesse público e diz que não vê 
contrariedade ao interesse público, e cita o  Artigo – 14 da Constituição 
Federal. O vereador Edimar Leandro manifesta seu voto favorável ao 
Projeto de Lei, pois não há onde fazer o sepultamento das pessoas da 
nossa cidade pela falta de espaço no cemitério público e que Araguaína 
está levando o título de exportar as pessoas para serem sepultadas. O 
autor pede o voto para a derrubada do veto. O vereador Geraldo Silva diz 
que é preciso que algo seja feito, pois da forma como está não pode 
continuar, com apenas a cremação sendo a única opção para a 
sepultamento das pessoas carentes e como foi falado Araguaína está 
tendo que exportar pessoas para serem sepultadas em municípios 
vizinhos pela falta de espaço no cemitério da cidade e por isso apoia o 
projeto do vereador Delaite Rocha (Professor Delan) e caso seja 
necessário que o Poder Público crie o Ossário no Cemitério Público. Com 
a palavra o vereador Wagner Enoque manifesta seu voto favorável ao 
projeto do vereador Delaite Rocha. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior ressalta que infelizmente os gestores que passaram pela 
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administração da nossa cidade não se preocuparam em cuidar do 
Cemitério Público e diz que é conhecedor que estão avançando no que é 
de dever do Poder Público, mas diante da extrema necessidade que essa 
situação exige irá votar pela permanência do projeto, ou seja, contrário ao 
veto. Em aparte o vereador Delaite Rocha diz que no seu ponto de vista 
o Legislativo não pode se calar, devido a necessidade da situação. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que a fala do vereador Delaíte Rocha 
é muito válida e por isso acompanha e vota contra o veto e registra a 
presença do Sr. Willian. O vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto 
contrário ao veto e mantem seu posicionamento favorável ao Projeto. Em 
votação O Veto ao Autógrafo de Lei Nº066/2019. Rejeitado o Veto por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº1346/019, Nº1347/019 e Nº1422/019. Em 
discussão. O vereador Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) ressalta que 
as suas proposituras solicitam do Executivo Municipal a construção de 
mais salas de aula na Escola Municipal no setor Brejão, pois só há uma 
professora para cuidar de todos os alunos que são de várias idades 
escolares, solicita também a contratação de Agente de Saúde para o setor 
Brejão. Com relação a propositura que solicita a reforma do Mercado 
Central se faz necessário, uma vez que, a situação do Mercado Central é 
crítica e precisa urgente dessa reforma. O vereador Geraldo Silva 
parabeniza o autor pela apresentação das proposituras e manifesta seu 
voto favorável.  O vereador Israel Gomes diz que não sabe como a 
Vigilância Sanitária ainda não fechou o Mercado Municipal, pois esteve 
na referida localidade e que está numa situação insuportável pela 
quantidade de pombos que há, ou seja, uma situação que está inviável 
para se fazer uma alimentação, pois há sujeira das fezes dos pombos 
sendo uma situação insuportável. Em votação os requerimentos do 
vereador Alcivan. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1384/019 e Nº1385/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino (Divino Bethânia Júnior): Nº1365/019 e Nº1366/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1348/019, 
Nº1349/019, Nº1350/019, Nº1351/019 e Nº1352/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Conceição): Nº1363/019, 
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Nº1393/019, Nº1394/019, Nº1395/019 e Nº1424/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº1477/019 e Nº1484/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento 
Nº1431/019 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva). Em discussão. O vereador Geraldo Silva diz que solicita a 
realização de uma sessão para discutirem sobre a questão das casas que 
que foram entregues, ou seja, os empreendimentos entregues que são: a 
Vila Azul, Costa esmeralda I e II, Lago Azul I, III e IV e Construindo 
Sonhos, no que diz respeito às questões das casas que se encontram 
abandonadas, que foram vendidas, cedidas, invadidas e alugadas. 
Ressalta que é preciso que os representantes da Caixa Econômica, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e 
também da Procuradoria da República do nosso Município venham a esta 
casa de Leis para que possam fazer um debate para saberem a real 
situação e os procedimentos necessários que devem ser feitos para 
regularizar essa situação.  O vereador Marcus Marcelo manifesta seu voto 
favorável e parabeniza o autor pela propositura apresentada. O vereador 
Edimar Leandro manifesta seu apoio e cumprimenta o autor pela iniciativa 
da propositura. O vereador Alcivan Rodrigues ressalta a importância do 
requerimento e manifesta seu voto favorável.  Em votação o requerimento 
Nº1431/019. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº1479/019 e Nº1481/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1416/019 e Nº1417/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1379/019, 
Nº1380/019 e Nº1381/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº1432/019, Nº1433/019 e Nº1434/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
Vice-presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos 
do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1421/019, Nº1392/019, 
Nº1414/019, Nº1415/019 e Nº1425/019. Em discussão. O vereador 
Marcus Marcelo ressalta que apresenta a propositura de Nº1421 mesmo 
sabendo que o Sr. Prefeito já baixou um Decreto que determina que seja 
feito seis horas corridas no expediente do Executivo Municipal, mas que 
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solicita para que esse Decreto possa ser estendido até o mês de agosto.  
Em votação os requerimentos do vereador Marcus Marcelo. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº396/019, Nº1397/019, Nº1398/019, 
Nº1399/019 e Nº1400/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1375/019, Nº1376/019, Nº1309/019, Nº1378/019 e Nº1461/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1458/019, Nº1391/019, 
Nº1405/019, Nº1406/019 e Nº1407/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº098/019 de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – A todos os 
Formandos do CFSD – Curso de Formação de Soldado de 1989 e nome 
do Cel. QOBM Luzinésio Rocha Pereira. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº093/019 de autoria do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – A Universidade Federal do 
Tocantins – UFT, pelos 16 anos de serviços prestados com excelência e 
qualidade. Em discussão. O vereador Adair (Gipão) diz que apresenta 
essa moção como uma forma de incentivar e parabenizar a UFT, para que 
continue trabalhando e trazendo para a nossa cidade grandes avanços e 
conhecimentos. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu voto favorável 
e parabeniza o autor pela apresentação da moção. Em votação a moção 
de aplauso Nº093/019. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso 
de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº089/019 – Aos Membros que terminaram a Gestão do Conselho 
Municipal de Educação – CME. Nº090/019 – Aos novos Membros 
empossados do Conselho Municipal de Educação – CME. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº099/2019 
de autoria dos vereadores – Á família do Sr. Manoel de Souza Barros (pai 
do Ex-Prefeito Valuar Barros). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº100/019 de autoria do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior) – Á família do Dr. Epitácio 
Brandão. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que o Dr. 
Epitácio Brandão foi Presidente da OAB – TO e deixa a moção aberta aos 
vereadores que queiram subscrever. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Indicação Nº156/019 de autoria do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). Indicação Nº158/019 de autoria do vereador 
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Aldair da Costa Sousa (Gipão). Indicação Nº157/019 de autoria do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Indicações de autoria 
do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº152/019 e 
Nº153/019. Indicação Nº154/019 de autoria do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo. Indicação Nº155/019 de autoria da vereadora Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Todas as Indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O vereador Terciliano Gomes 
ressalta que já solicitou a sua assessoria para fazer uma Indicação para 
o Governo do Estado referente ao percurso de Araguaína para a cidade 
de Araguanã, pois a estrada está toda esburacada e preocupado com a 
temporada de praia que já está para iniciar e com isso o fluxo de veículos 
nessa estrada será altíssimo irá fazer essa indicação para que o 
Governador Mauro Carlesse tome as providências necessária. O Sr. 
Presidente comunica a todos a respeito da Sessão Solene que será 
realizada amanhã dia 04/06/19 as 08h00min no Auditório do novo Fórum, 
solicitação feita pelo vereador Alcivan Rodrigues e as 14h00min a Sessão 
Ordinária na Câmara Municipal. 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.  
  


