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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco dias do mês 
de novembro 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, Divino Junior do Nascimento, 
Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, 
Geraldo Francisco da Silva, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira 
Barros Filho, Leonardo Lima Silva, 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 Alcivan 
Rodrigues (Soldado Alcivan) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 111.  O secretario vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº047/2019 – Gabinete 
do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Assunto: 
Comunica o atraso do vereador na sessão do dia 25/11/2019. 
Oficio Nº016/2019 – Gabinete da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires – Assunto: Justificativa de ausência. Oficio 
Nº037/2019 – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira Costa – 
Assunto: Justificativa de ausência. Oficio 
IBGE/UE/ARAGUAI/TO Nº57/2019 – Assunto: Solicitação de 
apoio. O vereador Geraldo Silva informa que participou da 
reunião do IBGE onde foi debatido a respeito do Censo 
Demográfico de 2020 e que de antemão informou que não seria 
possível a Câmara Municipal disponibilizar de um espaço físico 
para atender a demanda que está sendo solicitada neste oficio. 
Oficio Nº021 – B/2019 – 5ª DICE – Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins – Diretoria Geral de Controle Externo – 5ª Diretoria 
– Assunto: Solicitação de documentos e informações. Oficio 
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Circular Nº04/2019 – CMPD – Conselho Municipal de Pessoa 
com Deficiência – Assunto: Convite para a Caminhada que 
Integra a Semana de Conscientização dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, dia 02 de dezembro de 2019.  Ordem Do Dia: 
Projetos para as Comissões: Projeto de Lei Nº042/017 – Autor: 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº061/019 – Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). Projeto de 
Lei Nº066/019 – Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). Projeto de Lei Nº072/019 – Autor: José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº076/019 – Autor: Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº077/019 – Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). Projeto de Lei Nº078/019 – Autor: Aldair da Costa 
Sousa (Gipão). Projeto de Lei Nº080/019 – Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de Lei Nº084/019 – Autor: 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº088/019 – Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). Projeto de Lei Nº089/019 – Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei Nº091/019 – Autor: 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de 
Resolução Nº006/019 – Autor: Marcus Marcelo de Barros 
Araújo. Os referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. Para Votação: Mensagem de Veto do Executivo 
Municipal Nº002/019 – Ao Autógrafo de Lei nº 3.117/2019 – Que 
dispõe sobre o atendimento preferencial, em filas, de pessoas 
com fibromialgia, e dá outras providências de autoria do 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan). É feita a leitura da 
mensagem do Veto na íntegra. Em discussão o veto. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) ressalta que esse projeto não 
onera o município em nada, pois não irá precisar sequer 
contratar um profissional para fazer esse atendimento e sim 
apenas delimitar os locais dos estabelecimentos que possuam 
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filas de atendimentos para que as pessoas com fibromialgia 
possam ter esse atendimento preferencial e faz a leitura da 
mensagem do referido veto e destaca que é preciso que o Chefe 
do Executivo oriente seu Jurídico para que atentem para o teor 
das matérias, pois esse projeto não solicita que sejam instalados 
nenhum tipo de equipamento para filmagem como foi dito na 
referida mensagem, e visto isso solicita que esse veto não seja 
aprovado. O vereador Terciliano Gomes diz que quando o Sr. 
Prefeito souber que essa matéria está redigida dessa forma sem 
que tenha sido observado a sua redação irá com certeza chamar 
a atenção do departamento responsável por essa situação. Em 
aparte o vereador Delaíte Rocha (professor Delan) diz que é 
constrangedor para esta Casa de Leis e também para o 
Executivo Municipal expor situações como essa. O vereador 
Terciliano Gomes solicita a retirada do seu Projeto de Lei 
Nº052/019. O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do 
autor da mesma. Em votação o veto nº002/019. Rejeitado o veto 
por Maioria.  Com doze votos contrários ao veto e dois votos 
favoráveis ao veto dos vereadores Israel Gomes (Israel da 
Terezona) e do vereador Leonardo Lima. Mensagem de Veto do 
Executivo Municipal Nº003/019 – Ao Autógrafo de Lei nº 
3.120/2019 – Que dispõe sobre a instalação de câmeras de 
monitoramento de segurança nas escolas públicas Municipais 
de autoria do vereador Marcus Marcelo. É feita a leitura na 
íntegra da mensagem do veto. Em discussão o veto. O vereador 
Geraldo Silva diz não entender porque vetar um projeto que 
busca ajudar na segurança dos alunos e professores das 
escolas e como também as pessoas que transitam nas escolas 
e que vetar essa matéria e ir na contramão na busca pela 
melhoria das escolas. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
manifesta seu voto contrário a esse veto. A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) manifesta seu voto contrário a esse veto, 
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uma vez que, por ter sido professora sabe o quanto é importante 
buscar a segurança dos alunos e professores. O vereador 
Terciliano Gomes diz que quando manifestou seu voto favorável 
ao projeto foi devido saber da importância de priorizar a 
segurança dos alunos, professores e das pessoas que 
frequentam as escolas públicas municipais da nossa cidade e 
visto isso manifesta seu voto contrário ao veto. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) manifesta seu voto contrário ao 
veto. O vereador Wagner Enoque diz que assim como é 
importante priorizar a segurança nas escolas públicas e 
importante também atentar para a segurança nos órgãos 
públicos.  Em votação o veto nº003/019. Rejeitado o veto por 
maioria. Com onze votos contrários ao veto e três votos 
favoráveis ao veto dos vereadores Israel Gomes (Israel da 
Terezona), do vereador Leonardo Lima e do vereador Edimar 
Leandro. Para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar 
Nº009/019 – Dispõe sobre isenção de termo de autorização de 
eventos na forma de incentivo tributários em apresentações 
artísticas que especifica, e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. É feita a leitura na íntegra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. O vereador Divino Bethânia Junior diz 
que veio para essa sessão mesmo passando mal, mas não 
poderia deixar de acompanhar essa matéria, pois a mesma veio 
para esta Casa de Leis porque foi pessoalmente pedir ao Sr. 
Prefeito que encaminhasse esse projeto para votação, uma vez 
que, é preciso dar estímulos a cultura da nossa cidade, aos 
artistas locais e a música fomenta a cultura da nossa cidade e 
fomenta também a arrecadação. E já faz uma solicitação verbal 
para que possa se retirar da sessão após a votação desse 
projeto pois está com a sua pressão arterial muito alterada. 
Ressalta que o município tem uma Fiscal que é muito mal-
educada, muito grosseira e que humilha não somente os 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

empresários e proprietários dos restaurantes e bares, mas 
também os artistas que vivem da música e fala aos mesmos que 
caso se sintam constrangidos ou humilhados que denunciem, 
pois a pessoa para exercer sua função de fiscal não precisa 
menosprezar o outro e ressalta para que fique bem claro que 
não está falando de decibéis de som, porque é a favor do 
sossego público, o que quer é que os empreendedores possam 
ter esse estimulo e que as burocracias que atrapalham sejam 
desburocratizadas com o intuito de ajudar os músicos e artistas 
locais. Em aparte o vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o 
vereador Divino Bethânia Junior pela iniciativa e pelo trabalho de 
buscar esse projeto. O vereador Terciliano Gomes diz que não 
se pode simplesmente um fiscal chegar e tomar uma decisão 
arbitrária sem sequer respeitar as pessoas que estão presentes 
num determinado estabelecimento e desde já antecipa seu voto 
favorável, pois estarão fomentando a cultura e a arrecadação 
dos estabelecimentos locais e com isso fomentar o aquecimento 
da economia do nosso município. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior por 
ter induzido o Sr. Prefeito a reconhecer e valorizar os artistas 
locais e já manifesta seu voto favorável. O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) manifesta seu voto favorável e 
parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pelo seu empenho 
na efetivação desse projeto. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Complementar Nº009/019. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que após a sanção desse 
projeto os artistas não precisarão mais protocolar na FUNAMC 
para se apresentarem nos bares e restaurantes. Em seguida o 
Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo 
vereador Divino Bethânia Júnior para se retirar da sessão. 
Sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente suspende a 
sessão. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº087/019 – 
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Dispõe sobre autorização do chefe do Poder Executivo 
Municipal para conceder direito real de uso de imóvel de domínio 
municipal à Igreja Quadrangular de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. É feita a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  O vereador Enoque Neto Rocha 
solicita retirada do seu Projeto de Lei Nº060/019 para adequá-lo 
as normas regimentais. O referido projeto é retirado de pauta a 
pedido do autor do mesmo. O vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo, chega a sessão e registra sua presença. Projeto 
de Lei Nº059/019 – Institui, no Município de Araguaína, a 
Semana Municipal de Conscientização e Combate à 
Automedicação, e dá outras providências. Autor: Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Edimar 
Leandro ressalta que esse projeto de lei visa orientar a nossa 
população para que não tomem medicação por conta própria, 
pois pode trazer muitos problemas. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº2491/019, Nº2492/019 e 
Nº2505/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº2683/019 e Nº2684/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2678/019, Nº2679/019, Nº2701/019, Nº2702/019 e 
Nº2703/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº2723/019, Nº2724/019 e 
Nº2725/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimento do 
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vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº2721/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº2741/019 e Nº2742/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº2651/019 e Nº2652/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº2700/019, Nº2704/019, 
Nº2708/019, Nº2709/019 e Nº2710/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2579/019, Nº2580/019, 
Nº2581/019, Nº2626/019 e Nº2628/019. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes faz um requerimento verbal a 
Presidência da Casa para que possa tomar as providências 
legais quanto as informações que solicitou a ASTT com relação 
ao combate aos Clandestinos e até hoje não recebeu nenhuma 
resposta. A Sra. Presidente em exercício diz que com relação a 
solicitação verbal feita pelo vereador Terciliano Gomes à 
Presidência da Casa tomará as providências necessárias.  Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2611/019, Nº2612/019, 
Nº2613/019, Nº2630/019 e Nº2670/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº219/019 – Á Primeira 
Igreja Batista, pelo aniversário de 65 anos. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso do 
vereador Terciliano Gomes Araújo Nº222/019 – Á aluna Bárbara 
Cruz, Paratleta estudante da APAE Araguaína, representando a 
delegação tocantinense na disputa da 13ª Edição das 
Paraolimpíadas Escolares, pela conquista de duas medalhas de 
ouros: uma na modalidade arremesso de peso e outro na corrida 
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de 100 metros. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº223/019 do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – Á Família do Sr. Edimilson 
da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Indicações de autoria do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº232/019 e Nº233/019. As 
indicações serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O 
vereador Marcus Marcelo fala sobre a sua propositura 
apresentada e aprovada que visa estimular e incentivar a doação 
de sangue nesta Casa de Leis e espera que todos os servidores 
assim como os vereadores possam abraçar essa causa. 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.  
  


