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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dezenove dias do mês Agosto 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, Delaíte Rocha da Silva, Edimar Leandro 
da Conceição, Gilmar Oliveira Costa, José Ferreira Barros Filho, 
Leonardo Lima Silva, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de 
Sousa Pires, Terciliano Gomes  Araújo.  Todos em número de onze. 
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 do Salmo – 125.  A secretaria em exercício  
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Os vereadores, Divino Junior do Nascimento, Enoque Neto Rocha de 
Souza, Geraldo Francisco da Silva, Israel Gomes da Silva e Wagner 
Enoque de Souza chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Nº040/2019 – Gabinete do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo – Assunto: Ausência do vereador nas sessões 
dos dias 19 e 20 de agosto do corrente ano. Oficio Nº041/2019 – Vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo – Assunto: Na condição de líder do Sr. 
Prefeito Municipal, solicita a retirada da pauta dos Projetos de Lei de 
Nº045/2019 e Nº047/2019 de autoria do Executivo Municipal. Oficio 
Nº160/2019/COORDARN – Ministério Público do Estado do Tocantins – 
Assunto: Agradecimento para participar da sessão do dia 09/09/2019 e 
justificativa do não comparecimento a mesma. Oficio Nº0845/2019 – 
GABPRES – AGETO – Governo do Estado do Tocantins – Assunto: 
Convite Audiência Pública – PDRIS – Araguaína – TO. Oficio 
Nº347/2019/SMF – Secretaria Municipal da Fazenda – Assunto: 
Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de Julho de 
2019. Ofícios da Caixa Econômica Federal – Gerência Executiva de 
Governo Palmas – TO: Nº4078/2019/GIGOVPM/SR Tocantins – Assunto: 
Alteração Contratual, Nº4078/2019/GIGOVPM/SR Tocantins – Assunto: 
Alteração Contratual e Nº4078/2019/GIGOVPM/SR Tocantins – Assunto: 
Alteração Contratual. Ordem Do Dia: Em atendimento ao Requerimento 
Nº841/019 de autoria da vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso). 
Presenças para compor a Mesa Diretora: Dr. Roberto Aires Montenegro 
– Coordenador Técnico do Ambulatório – UNACON (Unidade de 
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Radioterapia de Araguaína) e Dr. Roberto Nunes Monteiro – Técnico 
Administrativo do Ambulatório – UNACON (Unidade de Radioterapia de 
Araguaína). Assunto: Prestar esclarecimentos sobre o não funcionamento 
da máquina de radioterapia do Município de Araguaína. O Sr. Presidente 
faz a leitura do Requerimento de Nº841/019, cumprimenta os convidados 
presentes e passa a palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
autora da referida propositura. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
agradece a presença dos convidados e destaca que foi informada que a 
máquina de Radioterapia começou a funcionar, mas resolveu manter a 
propositura convidando os representantes do Ambulatório que realizam 
os serviços de Radioterapia, uma vez que, ainda há muitas dúvidas por 
parte da nossa população sobre o funcionamento dessa máquina e dos 
serviços que serão oferecidos a nossa população. Com a palavra o Dr. 
Roberto Aires que agradece pelo convite e ressalta que o serviço foi 
suspendido devido a problemas técnicos e administrativos e que desde 
do final de 2014 até agora estavam parados. Os serviços foram 
reestabelecidos, mas diz que gostaria de deixar bem claro que irão 
precisar de mais uma máquina, pois a demanda é muito grande e que é 
preciso que todos os Parlamentares atentem pois Araguaína está 
perdendo como polo de saúde no Tocantins, visto isso foi que os 
pacientes que precisam do serviços de Radioterapia tiveram que ir buscar 
atendimento em outras cidades com a ausência do aparelho em nossa 
cidade.  O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pergunta qual é 
número de pessoas que está previsto para o atendimento mensal? O Dr. 
Roberto Aires diz que começarão com um número mais reduzido e 
quando o serviço estiver totalmente estabelecido deverão chegar a 
sessenta pacientes fazendo o tratamento de radioterapia, mas isso pode 
variar para mais ou para menos. O vereador Israel Gomes pergunta ao 
Dr. Roberto porque ele disse que irão precisar de mais uma máquina. O 
Dr. Roberto ressalta que como só tem uma máquina se esta vier a dar 
problema ficarão novamente sem o serviço, por isso é importante que se 
tenha duas máquinas para que isso não venha acontecer. Com a palavra 
o Sr. Roberto Nunes cumprimenta a todos e agradece pelo convite e 
destaca que estão retornando graças a Deus com um serviço de 
Radioterapia que é essencial para a nossa cidade, uma vez que, os 
pacientes que necessitam desse tratamento sofrem muito e agora 
poderão serem tratados aqui mesmo. O vereador Wagner Enoque 
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cumprimenta os convidados presentes e agradece aos mesmos por terem 
comparecido, parabenizando a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
pela apresentação do convite. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira 
que cumprimenta os convidados presentes e ressalta a importância dessa 
sessão. Com a palavra o vereador Geraldo Silva ressalta que graças a 
Deus o serviço de Radioterapia retornou para a nossa cidade, pois 
inúmeros pacientes estavam sofrendo tendo que buscar tratamento em 
outras localidades. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior que cumprimenta e agradece aos 
convidados presentes, mas diz que gostaria de ressaltar que nada irá 
mudar com a realização dessa sessão, pois o que se precisa de fato são 
ações efetivas. Destaca que ficou feliz em saber que o serviço de 
Radioterapia voltou a funcionar em nosso município, mas é preciso que o 
Poder Público olhe com mais carinho para a área da Saúde e que tem 
muita esperança que com esse novo Governo Federal as coisas irão 
melhor, pois o nosso país passou por anos de atraso com gestões 
incompetentes administrando o Brasil.  O vereador Delan pergunta sobre 
o custo do tratamento e o custo operacional. O Sr. Roberto Nunes diz que 
esses custos ainda não tem devido estarem retornando com o serviço e 
que será feito com o andamento do serviço e que em outro momento 
poderá trazer as respostas, mas ressalta que os tratamentos de oncologia 
são tratamentos complexos e custam muito caro. A Sra. Presidente coloca 
me votação o uso da palavra solicitado pelo Sr. Professor Pessoa. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Sr. Professor Pessoa 
agradece pelo espaço e diz que tem vivenciado nestes últimos dois meses 
na cidade de Barreto o que é lutar pela vida e que graças a Deus a 
máquina de Radioterapia voltou. Ressalta que em Barretos o hospital é 
muito bem equipado e que nesse hospital atende pacientes de todo o 
país, com atendimentos de alta complexidade e destaca que são 1941 
pacientes do Estado do Tocantins que são  atendidos nesse hospital de 
Barretos e pede apoio dos vereadores para que ajudem esses pacientes 
que passam necessidades na cidade de Barretos em busca de 
tratamento, ou seja, se cada vereador contribuir com uma quantia muitos 
pacientes conseguirão permanecer por mais tempo na cidade de Barretos 
para fazerem os tratamentos. O vereador Wagner Enoque diz que essa 
sessão é muito importante sim, pois através desse debate foram 
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esclarecidas muitas dúvidas e questionamentos. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) pede questão de ordem no Artigo – 116 do 
Regimento Interno – encerramento da discussão devido o tempo 
regimental ter se esgotado. O vereador Divino Bethânia Junior diz que o 
que se tem hoje é fruto dos desgovernos do passado. O Sr. Roberto 
Nunes agradece a todos que sempre colaboraram com os serviços da 
Radioterapia e agradece ao convite que lhe foi feito. Com a palavra o Dr. 
Roberto Aires diz que espera que possam ter suprido os 
questionamentos, e que gostaria de informar que com relação ao que foi 
questionado pelo vereador Delaite Rocha (Professor Delan) sobre o custo 
de um paciente poderão encaminhar posteriormente essas informações, 
mas informa que com relação ao custo por paciente de Radioterapia no 
Brasil, gasta-se cerca de 03mil e seiscentos reais,  e  que gostaria de falar 
ao senhor que usou a palavra que a máquina que foi instalada e o 
tratamento que está sendo feito é o mesmo que oferecem em Barretos e 
agradece por essa oportunidade. A Sra. Presidente agradece aos 
convidados que compareceram e atenderam ao convite, e que está Casa 
de Leis sempre estará aberta para receber a todos. Em seguida suspende 
a sessão. Reaberto os trabalhos. O vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Projetos para as Comissões: 
Projeto de Lei Nº038/019 – Institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo 
Eletrônico e Tecnológico no Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Projeto de 
Lei Nº042/019 – Veda a nomeação de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Federal nº11.340 (Lei Maria da Penha) para cargos 
em comissão no serviço público municipal de Araguaína. Autor (a): Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Projeto de Lei Nº043/019 – Institui 
a Semana Municipal do Ciclismo no âmbito do município de Araguaína e 
dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). 
Os referidos projetos serão encaminhados as comissões competentes. 
Projeto de Lei Nº026/019 – Institui no município de Araguaína, a Semana 
Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao uso de Drogas. 
Autor: Wagner Enoque de Souza. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº030/019 – Institui a Semana 
Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Autor: Terciliano Gomes Araújo. Em 3ª discussão. Em 3ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº031/019 – Dispõe 
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sobre o tombamento, como patrimônio histórico, da Escadaria da Igreja 
Católica São José Operário, no Bairro JK, e dá outras providências. Autor: 
Leonardo Lima Silva. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº015/018 – Inclui no Calendário Oficial 
Cultural do município de Araguaína os eventos festivos em comemoração 
ao seu Aniversário. Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. É feito a leitura do Parecer das Comissões 
que é contrário a referida matéria. Em 1ª discussão. O autor da matéria 
retira a mesma da pauta para fazer um novo estudo do projeto. O Projeto 
de Lei Nº015/018 é retirado de pauta a pedido do autor do mesmo. 
Requerimentos do vereador: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº1679/019, Nº1722/019 e Nº1723/019. Em discussão. Em votação. 
Aproados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº1885/019, Nº1904/019 e Nº1905/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1807/019 de 
autoria do vereador Carlos da Silva Leite. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº1354/019 e Nº1922/019. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Junior diz que apresenta a 
propositura de Nº1354/019 convocando o Secretário Municipal de 
Governo o Sr. Edimones Matos de Jesus, para que o mesmo possa 
esclarecer uma série de situações, uma vez que, foi informado que este 
Secretário estaria se passando por Secretário de Obras e destaca que no 
seu ponto de vista essa Secretaria de Governo deveria ser extinta, pois 
será uma economia para os cofres públicos.  Em votação os 
requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº1847/019, Nº1848/019 e Nº1849/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº1755/019, Nº1883/019 
e Nº1884/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº1890/019 e Nº1891/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: 
Nº1787/019, Nº1788/019 e Nº1789/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº1843/019, Nº1852/019 e Nº1853/019. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1897/019 e 
Nº1899/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1790/019, 
Nº1791/019 e Nº1872/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso): Nº1867/019 e Nº1868/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia 
Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº1940/019, Nº1918/019 e 
Nº1919/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1809/019, 
Nº1810/019 e Nº1811/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1910/019, Nº1704/019 e Nº1742/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº136/019 de autoria da 
vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires – Aos Profissionais e 
Acadêmicos da área de Psicologia em alusão ao Dia do Psicólogo a ser 
comemorado no dia 27 de agosto de 2019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicação Nº180/019 de autoria do vereador 
José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). A indicação será encaminhada a 
quem de direito. Tribuna: O vereador Geraldo Silva diz que faz uso da 
Tribuna para cobrar agilidade com relação ao transporte escolar do nosso 
município, pois as crianças da zona rural estão sem poder ir para a escola 
pela falta de transporte, mesmo sabendo que o Executivo Municipal está 
buscando solucionar esse problema, diz que está usando a Tribuna para 
que esse serviço possa ser  agilizado o quanto antes e que fique 
registrada a sua preocupação. O vereador Gilmar Oliveira informa que 
conversou com o representante da Empresa que fará o serviço do 
Transporte Escolar e que foi informado que amanhã o serviço voltara a 
funcionar. A vereadora Silvinia Pereira parabeniza o vereador Geraldo 
Silva pela sua fala e por estar lutando em prol desta causa. Em seguida  
a vereadora Silvinia Pereira diz que faz uso da Tribuna para homenagear 
todos os Historiadores, pois hoje se comemora o Dia do Historiador e  
sendo formada em História  não poderia deixar de fazer esse registro e 
ressalta que hoje também se comemora o Dia da Fotografia, o Dia do 
Artista do Teatro e o Dia do Humanitário e deixa o seus parabéns a todas 
essas categorias. O Sr. Presidente diz que gostaria de propor aos 
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vereadores para que possam realizar uma Audiência Pública para 
tratarem sobre o assunto do Suicídio, Bullying e outras questões 
envolvidas com a presença dos representantes da Defensoria Pública e 
os órgãos que estão envolvidos com essas questões, e para que seja 
dado agilidade nessa questão fez essa solicitação verbal a todos os 
vereadores para que não seja preciso apresentação de propositura e caso 
algum vereador tenha alguma objeção que se manifeste. 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.  
  


