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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos treze dias do mês Maio 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, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, 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 Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em História de Maria.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel 
da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Divino Junior do 
Nascimento e Enoque Neto Rocha de Souza chegam a sessão e 
registram suas presenças. Correspondências: Oficio Nº177/2019 
SEDEMA – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente – Sr. Ângelo Crema Marzola Júnior. Assunto: Reativação do 
Conselho Municipal de Turismo e Indicação de um representante para 
participar de uma reunião que será realizada no dia 14 de maio de 2019.  
Oficio Nº252/2019-P/3 – 2º BPM – Sr. João Márcio Costa Miranda – TEN. 
CEL.QOPM – Assunto: Reintegração de Posse. Ordem Do Dia: 
Homenagem aos Dias das Mães – Palestrante – Sra. Suécia Rodrigues 
Ferreira Araújo. O Sr. Presidente convida o Servidor Misael de Jesus que 
neste ato, atuará como Mestre de Cerimônia faz a composição da Mesa 
Diretora, convidando para ocupá-la: a Sra. Suécia Rodrigues Ferreira 
Araújo, a Pastora Lídia, a Sra. Lindaura (esposa do pastor Toninho) e a 
Sra. Sivanilda – esposa do Sr. Presidente vereador Aldair da Costa 
(Gipão). Em seguida a Cantora Talita faz uma apresentação cantando 
uma canção em homenagem a todas as Mães. O Sr. Presidente convida 
a Ex-vereadora Terezinha Gomes (Terezona) para adentrar ao Plenário e 
sentar-se ao lado do seu filho o vereador Israel Gomes. O Mestre de 
Cerimônia convida a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) para fazer a 
leitura de um Poema em Homenagem a todas as Mães e registra a 
presença da sua mãe a senhora Maria das Dores. Em seguida a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta todas as mães e em 
especial a sua mãe que está presente e que se sente muito feliz e 
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emocionada pela sua presença. O Sr. Presidente vereador Aldair da 
Costa (Gipão) registra as presenças da Sra. Creuza mãe do vereador 
Alcivan Rodrigues e da Sra. Lucineia mãe da Advogada da Câmara a Sra. 
Luciane e em seguida passa a condução dos trabalhos a vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) desta sessão em homenagem ao Dia das Mães. O 
Mestre de Cerimônia convida a servidora da Casa a Sra. Leila Mourão 
para fazer uso da palavra. A Sra. Leila Mourão faz a leitura de uma 
mensagem para todas as mães. O Mestre de Cerimônia registra as 
presenças da Sra. keilha Jane – esposa do vereador Alcivan Rodrigues e 
a da Sra. Laise Amanda – filha do vereador Gideon Soares. Em seguida 
a Cantora Ester faz uma apresentação de uma canção em homenagem a 
todas as mães. O Mestre de Cerimônia convida a Pastora Lídia para fazer 
uso da palavra. A Pastora Lídia fala sobre o privilégio de ser mãe, que é 
o amor maior e mais lindo que tem na terra e que esse amor foi dado por 
Deus, pois os filhos são herança do Senhor e que ficou muito feliz por 
comparecer nesta Casa de Leis para essa homenagem a todas as mães. 
O Mestre de Cerimônia passa a palavra ao vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) que cumprimenta a todas as mães que compõem a 
Mesa Diretora na pessoa da vereadora Maria José (Zezé Cardoso) e 
cumprimenta a todas as mães presentes nas pessoas da sua Mãe a Sra. 
Creuza e da sua esposa Keilha Jane e ressalta que é preciso que cada 
filho saiba valorizar a sua mãe, pois ser mãe é o dom mais sublime que 
Deus deu para cada mulher e parabeniza sua mãe e sua esposa pelo dia 
das mães. Com a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) que 
cumprimenta a todos os presentes e em especial a cada mãe presente 
nesta sessão e faz um breve relato histórico de como ser mãe é um dom 
e um amor que ultrapassa tudo para ver seus filhos bem e salvos e finaliza 
seu discurso parabenizando a todas as mães pela passagem do dia das 
mães. Com a palavra o vereador Wagner Enoque que fala sobre a 
importância de valorizar suas mães ainda em vida e deixa como 
mensagem uma oração “Oração de Ana” e destaca que a oração de uma 
mãe tem um poder muito grande. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior diz que gostaria de cumprimentar a todas a mães 
presentes e a todas as mães servidoras desta Casa de Leis em nome da 
Servidora a Sra. Aliete e que não poderia deixar de fazer esse 
cumprimento especial. Ressalta que hoje percebe o quanto foi abençoado 
por Deus com a sua família, pois teve e tem avós muito presentes e que 
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foi muito mais abençoado por Deus pela mãe que tem e que lhe orgulha 
muito e que não poderia deixar também de registrar a mãe maravilhosa 
que é a sua esposa que tão bem cuida das suas filhas e parabeniza 
também a sua sogra que é uma mãe muito exemplar. Com a palavra o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) ressalta que se sente muito honrado em 
poder fazer parte dessa homenagem a todas as mães, mesmo tendo 
pessoas que criticam as homenagens que são feitas por essa Casa de 
Leis, sabe que o mais importante é que esse Parlamento está cumprindo 
com seu papel e que após as homenagens que são feitas os vereadores 
dão continuidade a ordem do dia, ou seja, cumprindo as pautas das 
sessões. Ressalta que a sua mãe não está mais presente em vida, mas 
que tem muitas recordações da sua mãe e do cuidado que ela tinha com 
ele e parabeniza a sua esposa a Sra. Sivanilda Mariano que é a mãe dos 
seus filhos. Com a palavra o vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
diz que sempre que a sua mãe vem a este Parlamento se sente muito 
feliz e fica extremamente emocionado e que lhe honra muito dar 
continuidade ao trabalho da sua mãe nesta Casa de Leis e parabeniza a 
sua mãe pela passagem do dia das Mães e que a ama muito e parabeniza 
também a todas as mães da nossa cidade. O Mestre de Cerimônia fala a 
todos que é preciso valorizar a mãe em vida, pois podem ter certeza que 
uma mãe faz de tudo para salvar e para o bem-estar dos seus filhos. A 
Cantora Ester faz a apresentação de mais uma canção em homenagem 
a todas as mães.  O Mestre de Cerimônia passa a palavra a Sra. Suécia 
– palestrante do dia. A Sra. Suécia cumprimenta a todos e diz que ficou 
muito feliz e honrada por este convite e que participar dessa homenagem 
a fez se sentir orgulhosa em ver que todos honram suas mães. Destaca 
que o segundo maior amor desse mundo é o amor de mãe, pois o primeiro 
é o amor de Deus e que foi Deus que deu o dom de serem mães, faz a 
leitura do Salmo – 127, onde mostra o verdadeiro amor de uma mãe. Diz 
que a maior e melhor herança para uma mãe é a vida de seus filhos e que 
todos os dias a mãe agradece a Deus pela vida de cada filho. Agradece 
mais uma vez pelo convite que lhe foi feito e deseja que Deus abençoe a 
cada um que está presente nesta sessão. O vereador Edimar Leandro 
cumprimenta e parabeniza a todas as mães. O Mestre de Cerimônia 
agradece a todos os presentes e em especial a cada mãe e destaca que 
essa pequena homenagem foi realizada pela Câmara Municipal e foi feita 
com muito carinho e em seguida convida o vereador Aldair da Costa 
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(Gipão) para fazer a entrega de uma rosa para a sua esposa e pede a 
cada vereador que entregue uma rosa para as mães presentes e essa 
entrega é feita ao som de uma canção da cantora Ester. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O Presidente vereador Aldair da Costa 
(Gipão) reassume a Presidência da Mesa Diretora. Leitura do Oficio GVT 
Nº029 /2019 do gabinete do vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 13/015/2019. Para Leitura: 
Mensagem de Veto – Ao Autógrafo de Lei Complementar Nº066/019 – 
Que altera a Lei Nº 2.445 de 14 de dezembro de 2005, para estabelecer 
obrigatoriedade de ampliação do Cemitério Público, e dá outras 
providências. É feita a leitura em plenário do referido projeto. Projetos 
para as Comissões: Projeto de Lei Nº017/019 de autoria do vereador 
Edimar Leandro da Conceição. Projeto de Lei Nº018/019 de autoria do 
vereador Edimar Leandro da Conceição. Projeto de Lei Nº020/019 de 
autoria do vereador Wagner Enoque de Souza. Projeto de Lei Nº026/019 
de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza. Projeto de Lei 
Nº027/019 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan). Projeto de Lei Nº030/019 de autoria do vereador Terciliano 
Gomes Araújo. Os referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. Projeto de Decreto Legislativo Nº002/019 de autoria do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – Concede Título de Cidadão 
Araguainense ao Sr. Alexandro Andrade Toledo, e dá outras providências. 
É feito a leitura na integra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº004/019 de autoria do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona) – Concede Título de Cidadã Araguainense a Sra. Marilene 
Borges de Sousa e dá outras providências. É feito a leitura do referido 
projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Alcivan Rodrigues pede a retirada da pauta do Projeto de Lei 
Nº007/019 – Declara de Utilidade Pública a Associação de Ação Social 
Ivone Doris (AASID) Araguaína – TO e dá outras providências, que é de 
sua autoria. O Sr. Presidente retira da pauta a referida matéria a pedido 
do autor da mesma. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº1155/019 e Nº1120/019. Em discussão.  O vereador 
Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) destaca a propositura de 
Nº1155/019 que solicita uma sessão para que possam tratar do 
atendimento pediátrico exclusivo no Hospital Municipal e ressalta também 
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a propositura de Nº1120 para que o Executivo Municipal possa atentar 
para o DAIRA da nossa cidade que está precisando de uma recuperação 
da pavimentação asfáltica. Em votação os requerimentos do vereador 
Alcivan Rodrigues. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1091/019 e Nº1093/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): 
Nº1112/019 e Nº1114/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº1187/019 e Nº1057/019. Em discussão. O vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) destaca que os servidores da Prefeitura 
Municipal clamam por um Plano de Cargo e Carreira e por isso apresenta 
a propositura de Nº1187/019 solicitando a realização de uma sessão para 
tratarem desse assunto. Em aparte o vereador Gideon Soares parabeniza 
o vereador Delaite (Professor Delan) pela apresentação dessa 
propositura. Em aparte o vereador Edimar Leandro diz que o Ex-vereador 
Joaquim Quinta Neto quando estava como Secretário Municipal da 
Administração disse na época que em noventa dias apresentaria o estudo 
do impacto financeiro sobre esse plano e até hoje esse estudo não foi 
apresentado e manifesta seu voto favorável a referida propositura e diz 
que espera que na sessão solicitada o Executivo Municipal apresente 
esse estudo. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o autor 
pela apresentação da matéria e cumprimenta o vereador Edimar Leandro 
que ressaltou bem que foi dado o prazo de noventa dias e até hoje nada. 
O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) agradece os apartes e 
solicita do Sr. Presidente que possa dar agilidade na realização dessa 
sessão, visto que, é uma questão de suma importância.  Em votação os 
requerimentos do vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Aprovados 
por Unanimidade. O Sr. Presidente informa ao vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) que irá analisar a solicitação que foi feita quanto a 
realização da sessão.  Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1057/019 e Nº1130/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1140/019 e Nº1143/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº1166/019 e Nº1167/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
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Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1157/019 e Nº1158/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Jose Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1126/019 e 
Nº1127/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1201/019 e 
Nº1202/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1071/019 e Nº1121/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso dos 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1177/019 e Nº1178/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº1062/019 e Nº1063/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº077/019 de 
autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – Ao Sr. 
Bispo Dom Giovane Pereira de Melo, pela comemoração de 10 (Dez) 
anos de sua Ordenação Episcopal ocorrida em 08 de maio de 2019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso 
Nº076/019 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – Aos 
Mototaxistas, pelo Dia Municipal do Mototaxista comemorado anualmente 
no dia 20 de maio nos termos da Lei Nº2.889 de janeiro de 2014. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
registra a presença do Sr. Douglas, que congregam na mesma igreja. A 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) pede a retirada da pauta 
da Moção Nº068/019 de sua autoria. O Sr. Presidente retira a referida 
matéria a pedido da autora da mesma. Moção de Aplauso Nº075/019 de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) – Ao Bispo 
Dom Giovane Pereira de Melo, pela vitória na eleição como Presidente da 
Comissão Episcopal para o Laicado da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para os próximos quatro anos. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº079/019 de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva – Ao Sr. Welisney Teixeira 
da Costa pela passagem do seu aniversário. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº081/019 de autoria do 
vereador Wagner Enoque de Souza – À família da Sra. Creuza Gomes da 
Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação 
Nº132/019 de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan). Indicações do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
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Terezona): Nº125/019, Nº135/019, Nº136/019, Nº137/019 e Nº138/019. 
Todas as indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: 
Com a palavra o vereador Carlos Silva diz que vem usar essa Tribuna 
hoje, pois tem sido procurado por cidadãos que estão lhe cobrando e 
também lhe estimulando para que possa apresentar matérias que venham 
a estimular e proporcionar o crescimento da nossa cidade. Diante disso, 
e que vem propor uma Emenda à Lei Orgânica do nosso município, sabe 
que no Artigo 29 da Constituição Federal determina isso, por isso vem 
pedir o apoio dos nobres parlamentares, pois para que essa emenda 
tenha a sua tramitação regimental e legal é preciso que se tenha 1/3 das 
assinaturas dos membros deste Parlamento, ou seja, seis assinaturas e 
que essa Emenda propõe a alteração do Artigo 10 da Lei Orgânica 
Municipal, para que haja uma diminuição no número de parlamentares, 
que reduza de dezessete para treze parlamentares. O vereador Carlos 
Silva diz que respeita todas as opiniões e pede que a sua também seja 
respeitada, por isso apresenta essa Emenda, pois fez um estudo e que 
com essa redução do número de vereadores terão uma economia de 08 
(oito) milhões de reais durante o mandato fora as correções e que gostaria 
muito de que pelo menos seis parlamentares assinassem essa Emenda 
à Lei Orgânica. Ressalta ainda que o Artigo 29-A da Constituição Federal, 
estipula o número máximo para não ferir o orçamento, ou seja não se tem 
um número mínimo e que sabe que o ideal é que essa mudança pudesse 
vir do Congresso Nacional para que pudessem ter um efeito “cascata”, 
mas infelizmente isso não acontece, está propondo essa mudança nesta 
Casa de Leis para que sirva de exemplo para todos, pois hoje em dia no 
nosso País os que são para nos representar estão representando os 
próprios interesses e os  eram para servir estão sendo servidos. O 
vereador Carlos Silva ressalta que sabe que com essa mudança quatros 
dos atuais parlamentares serão prejudicados, inclusive ele mesmo pois é 
parlamentar, mas que a sua preocupação não é com isso e sim com a 
nossa população, para que essa Casa de Leis não seja omissa assim 
como está sendo o Congresso Nacional. O Sr. Presidente informa ao 
vereador Carlos Silva que já prorrogou o seu tempo de fala por cinco 
minutos a mais que o tempo regimental e que a palavra será dada ao 
próximo orador pois irá cumprir o Regimento Interno. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior fala ao vereador Carlos Silva que irá 
subscrever nessa emenda. Em aparte  vereador Carlos Silva agradece o 
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apoio do vereador Divino Bethânia Junior e que sabe que essa Emenda 
irá prejudicar os interesses de quem pretende ingressar nesta Casa de 
Leis, mas que não podem esquecer que todos os vereadores estão nesta 
Casa de Leis para servirem e não para serem servidos. O Sr. Presidente 
diz que na condição de Presidente da Casa dá por encerrada essa 
discussão, mas destaca que se for feito um estudo de como realmente 
rege a Constituição Federal pra sociedade esse discurso não tem 
economia, pois o que tem que mudar é a Constituição Federal é o repasse 
para as Prefeituras, e que esse discurso não tem embasamento de 
economia, pois tanto faz a Câmara Municipal ter onze ou ter dezessete, 
ou ter vinte um vereadores o custo para a sociedade será o mesmo, pois 
a Câmara Municipal não tem poder para reduzir o repasse da Prefeitura 
e que se o vereador Carlos Silva quer prestar um serviço de qualidade a 
nossa sociedade, o mesmo precisa convencer os Deputados Federais e 
Senadores para que eles mudem a Constituição Federal, pois a Câmara 
Municipal não tem poder de reduzir o repasse das Prefeituras para as 
Câmaras, ou seja, que fique bem claro, o que tem que reduzir é o repasse 
das prefeituras para as Câmaras e que ele não tem nenhum problema na 
redução do número de vereadores e que na condição de Presidente não 
aceita nem a discussão dessa matéria que não tem amparo legal, pois juá 
viu esse discurso com relação a diminuição no salário dos vereadores e 
que essa discussão proposta pelo vereador Carlos Silva deveria ter vindo 
no início da legislatura e não agora que já estão no final do mandato e 
questiona o porquê isso está sendo apresentado somente agora e que 
como Presidente da casa não irá aceitar a discussão dessa matéria, 
desde que o vereador convença a todos que a matéria tem amparo legal, 
ou seja, uma discussão para reduzir o índice do repasse das prefeituras 
para as câmaras. O vereador Divino Bethânia Junior destaca que o 
vereador Carlos Silva não precisa de ninguém para defendê-lo, o que o 
mesmo fez foi pedir o apoio dos parlamentares e colocou e expressou o 
seu posicionamento e que gostaria de ressaltar que sempre foi a favor da 
redução do número de vereadores e que qualquer outro vereador que 
apresentar uma matéria dessa natureza votará favorável e que o vereador 
Aldair Costa (Gipão) tem seu respeito. Ressalta que entendeu o que foi 
colocado é que está parecendo matéria eleitoral, e caso não seja isso 
pede desculpas, mas sempre foi a favor dessa redução do número de 
vereadores. O Sr. Presidente ressalta que na condição de usar a palavra 
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como Presidente para representar a Câmara Municipal não precisa se 
licenciar, ou seja, sair da Presidência para usar a palavra, pois está 
falando de um assunto inerente a Câmara Municipal. O vereador Edimar 
Leandro diz que gostaria de destacar a belíssima festa que foi realizada 
que foi a Cavalgada do Povoado Água Amarela, e parabeniza o vereador 
Geraldo Silva pelo excelente trabalho que o mesmo realizou frente a 
organização desse evento e que reconhece que o mérito é dele do 
vereador Geraldo Silva. O vereador Geraldo Silva diz que o evento da II 
Cavalgada do Povoado Água Amarela foi um grande evento e que tiveram 
que enfrentar muitas dificuldades e agradece muito todos os apoios 
recebidos da Prefeitura Municipal, do Deputado Elenil da Penha e da 
Couro Norte, ou seja, de todos que ajudaram e agradece também pelos 
cumprimentos a sua pessoa, mas que o mais importante é valorizar a 
região do Povoado Água Amarela. O vereador Gideon Soares 
cumprimenta e parabeniza o vereador Geraldo Silva que sempre esteve 
à frente da Zona Rural da nossa cidade e diz que com relação ao que foi 
dito pelo vereador Carlos Silva, no seu ponto de vista não deveria nem 
aumentar e nem diminuir o número de vereadores, a Câmara Municipal 
deve permanecer da mesma forma, mas já adianta que não assina essa 
Emenda e que também não apoia para que seja aumentado o número de 
vereadores e ressalta que o vereador Carlos Silva tem o seu respeito. O 
vereador Edimar Leandro diz que quando chegou nesta Casa de Leis o 
número de vereadores já era dezessete e que não foi ele que votou para 
aumentar esse número e que também não votará para diminuir o número 
de parlamentares e que respeita a opinião do vereador Carlos Silva. O Sr. 
Presidente prorroga a sessão por mais uma hora. Em votação a 
prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
destaca o Artigo 29-A da Constituição Federal e solicita do Secretário que 
faça a leitura do mesmo. É feita a leitura do referido artigo. Em seguida o 
Sr. Presidente diz que a Câmara Municipal não pode agir com 
amadorismo, Araguaína é uma cidade Universitária, ou seja a nossa 
sociedade é conhecedora das leis e que o vereador Carlos Silva usou a 
Tribuna para pedir o apoio dos vereadores na Emenda à Lei Orgânica de 
sua autoria para reduzirem o número de vereadores alegando pela 
economicidade e que isso não condiz com o Artigo 29-A da Constituição 
Federal e que é embasado nisso que está defendendo o Parlamento e 
que ele já disputou eleições com onze, com treze e com dezessete vagas 
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para vereadores e que ganhou todas as eleições que disputou, a sua 
preocupação o seu zelo é com o Parlamento. O vereador Carlos Silva diz 
que não está discutindo o número de vereadores e nem eleição o que 
está discutindo é a redução do número de vagas de vereadores e que 
deixa bem claro que respeita a opinião de cada um, e que respeitem a 
sua opinião, mas destaca que um vereador tem o gasto de 02 milhões 
num mandato e que não irá aceitar que tentem lhe calar, ou expressar 
sua opinião. Diz que a Emenda não é a única forma de alterar a Lei 
Orgânica, pode ser feito um Projeto de iniciativa popular e que disse ao 
cidadão que lhe procurou que caso não conseguisse apoio nessa 
Emenda, iria ajudar no que fosse preciso para apresentarem esse Projeto 
de iniciativa popular e destaca ainda que neste Artigo 29-A que foi 
ressaltado coloca que pode chegar até 6% o índice do repasse e que não 
deve ser 6%. O vereador Gilmar Oliveira ressalta que não é um momento 
oportuno, pois ficará parecendo que é apenas uma matéria eleitoreira e 
que o vereador Carlos Silva está apresentando por questão do processo 
político, pode não ser essa a intenção, mas é o que está parecendo. Diz 
que o vereador Carlos Silva tem dois vínculos, ou seja, dois salários então 
porque não abre mão de um desses salários para dar exemplo se a 
questão é a economia para os cofres públicos. O vereador Edimar 
Leandro diz que não entende o que acontece com o vereador Carlos Silva 
de vez em quando expõe essa Casa de Leis e os vereadores, e diz ao 
mesmo que dúvida se irá abrir mão dos seus assessores, faça um oficio 
e abra mão dos assessores e a partir da poderá falar com direito e com 
propriedade, mas com esse discurso não é certo, não é certo ficar 
expondo seus colegas vereadores. O Sr. Presidente diz que o vereador 
Carlos Silva reclamou que essa Presidência cessou o direito dele de falar, 
sendo que foi lhe dado a oportunidade de falar por dez minutos, uma vez 
que, o Regimento Interno rege que o tempo da Tribuna é de cinco 
minutos. O vereador Carlos Silva diz que o Sr. Presidente disse que a 
discussão estava encerrada e não que lhe cessou o direito de falar e que 
está gravado e foi por isso que reclamou, diz que quanto ao que foi dito 
pelo vereador Edimar Leandro, ressalta que se está sendo exposto é 
porque algo está errado, pois quando está certo, quando se está claro, 
não há nada para expor, para se intimidar e diz ao vereador Edimar 
Leandro que o mesmo deveria ter mais cuidado quando usar a palavra. 
Destaca que nessa semana irá protocolar um oficio devolvendo o veículo 
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que é fornecido por essa Casa de Leis a cada vereador e que custa 03 
mil e 800 reais por mês e que todos os veículos custam milhões para os 
cofres públicos e fala ao vereador Edimar Leandro que siga o seu 
exemplo, e com isso haverá economia e poderá ser investido na saúde e 
na educação. A vereadora Zezé Cardoso assume a presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que irá falar na condição 
de vereador, questiona porque o vereador Carlos Silva não fez essa 
discussão no início do mandato, só agora que já estão no final de 
mandato, quer fazer esse discurso demagogo, é muito cômodo usar a 
Tribuna da Casa fazer discurso de final de mandato e ressalta que a nossa 
sociedade está de olhos abertos e que na legislatura passada teve uma 
vereadora que fez essa mesma proposta e se o vereador Carlos Silva 
está mesmo preocupado com a sociedade porquê então não devolve os 
recursos que já recebeu, agora que já uso o veículo quer devolvê-lo. 
Destaca que os cidadãos que estão querendo disputar as próximas 
eleições já estão fazendo suas programações para as dezessete vagas 
neste Parlamento e fala ao vereador Carlos Silva que o mesmo devolva 
os recursos que já recebeu.  O vereador Divino Bethânia Junior pede 
questão de ordem no artigo 135 – Inciso V. A Sra. Presidente em exercício 
informa que já havia concedido os dois minutos. O vereador Divino 
Bethânia Junior ressalta que após a questão de ordem o Regimento 
Interno deve ser cumprido. O vereador Aldair da Costa (Gipão) encerra 
sua fala. A Sra. Presidenta em exercício diz que não entrará no referido 
mérito. Em seguida o Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a presidência da Mesa Diretora. O vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) diz que no seu ponto de vista não se deve mexer no 
número de vagas de vereadores, pois se reduzirem o número de 
vereadores muitos que estão pretendendo disputar as eleições nem 
sequer irão concorrer. Com relação ao evento da Cavalgada do Povoado 
Agua Amarela gostaria de deixar os seus cumprimentos e o seu 
reconhecimento ao trabalho do vereador Geraldo Silva e deixa registrado 
os seus parabéns ao mesmo pelo trabalho belíssimo que realiza. O Sr. 
Presidente suspende a sessão para uma reunião com todos os 
vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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.  
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