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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dez dias do mês de 
dezembro 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, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes 
da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, 
Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, 
Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes  Araújo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o Padre Edson Neves para fazer a leitura da 
Bíblia. O Padre Edson faz a leitura em II Timóteo – Capítulo 03, 
Versículo 14.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Ordem Do Dia: CULTO 

ECUMÊNICO – Artigo – 105, §5ºdo Regimento Interno da Câmara 
Municipal. O Sr. Presidente informa que de acordo com o Regimento 
Interno da Casa a penúltima sessão do ano é transformada em um 
Culto Ecumênico e passa a palavra ao Padre Edson Neves que fará 
a celebração de uma Missa. O vereador Alcivan Rodrigues faz a 
abertura fazendo a leitura de um texto. Em seguida a equipe de 
cântico faz a abertura cantando o cântico de abertura da missa. O 
Padre Edson cumprimenta a todos os presentes, servidores da 
Câmara Municipal e vereadores e pede a todos que se coloquem em 
pé para cantarem juntos e em seguida faz uma oração. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes que faz a leitura da Primeira 
leitura. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) faz a leitura do Salmo. 
A equipe de cântico canta a canção para a leitura do evangelho. Com 
a palavra o Padre Edson que faz a leitura do Evangelho e após a 
leitura, usa a palavra para o sermão sobre o evangelho. Em seguida 
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o vereador Geraldo Silva faz a leitura das preces. O Padre Edson 
pede a todos que façam uma oração com as mãos estendias aos 
vereadores para que sejam abençoados os trabalhos desta Casa de 
Leis. Dando continuidade à missa é feita a preparação da comunhão. 
Após a Comunhão o Padre Edson faz a leitura do Salmo – 91 e pede 
a todos que fiquem em silencio e façam seus pedidos ao Senhor 
Jesus em agradecimento por esse ano que está se findando e pelo 
próximo ano que irá iniciar. O vereador Alcivan Rodrigues agradece 
ao Padre Edson por ter celebrado essa missa, um momento tão 
sublime e que foi uma grande celebração e ressalta ao Padre Edson 
que o mesmo é sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. O vereador 
Israel Gomes assume a Presidência e fala ao Padre Edson que essa 
Casa de Leis se sente honra pela sua presença. O Padre Edson 
agradece a todos que participaram dessa santa missa e faz uma 
benção especial a cada um que está presente nesta celebração. O 
Sr. Presidente em exercício vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) convida a todos para tirarem uma foto oficial e suspende 
a sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente vereador Aldair 
da Costa reassume a presidência da Mesa Diretora e convida para a 
Tribuna de Honra o Dr. Rubenilson e Dr. Jean ambos são psicólogos. 
Em seguida o Sr. Presidente informa aos psicólogos que a reunião 
que estava acontecendo na sala da Presidência estava sendo 
discutido não somente a questão sobre os psicólogos mais outros 
assuntos. O vereador Terciliano Gomes ressalta que apesar do Veto 
do Executivo Municipal referente ao projeto dos psicólogos não estar 
na pauta de hoje, a Comissão na qual é relator deixa antecipado que 
o parecer já está sendo providenciado. O Sr. Presidente informa que 
será dado continuidade a ordem do dia. Projetos para 3ª votação: 
Projeto de Lei Complementar Nº010/019 – Dá nova redação à Tabela 
6 – Registro, Inspeção, Fiscalização e Análise –Vigilância Sanitária, 
atinente ao Código CNAE – 4930-2/01 –Transporte rodoviário de 
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e Código 
CNAE – 4930-2/02 –Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional, 
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todos do Anexo III da Lei Complementar n°058, de 18 de dezembro 
de 2017 que institui o Código Tributário do Município de Araguaína, 
e adota outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Nº100/019 – Fixa valor mínimo para ajuizamento da execução 
fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública 
municipal, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 
3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Com uma 
abstenção do vereador Carlos da Silva Leite. Projeto de Lei 
Nº101/019 – Institui no Município de Araguaína, normas básicas 
sobre o procedimento licitatório, e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
maioria. O vereador Carlos da Silva justifica o seu voto contrário 
dizendo que no seu ponto de vista esse projeto vem para beneficiar 
alguém e que isso será mostrado no futuro, no ano que vem. Projeto 
de Lei Nº102/019 – Institui no âmbito da Administração Municipal 
direta e indireta, normas básicas sobre o procedimento 
administrativo, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 
Autor: Executivo Municipal. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº103/019 – Dispõe 
sobre desafetação de área pública e autoriza o Município de 
Araguaína a regularizar o Abatedouro Público de Araguaína/TO, e 
dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª discussão. 
Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Com três abstenções 
dos vereadores: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha), Delaíte 
Rocha da Silva (Professor Delan) e Enoque Neto Rocha de Souza. 
Projeto de Lei Nº104/019 – Dispõe sobre desafetação e 
desmembramento de área pública e autoriza o Poder Executivo 
Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do Município 
de Araguaína, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. 
Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº075/019 – Estabelece o direito de as mães 
amamentarem seus filhos durante a realização de concurso públicos 
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no município de Araguaína/TO, e dá outras providências. Autora: 
Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires). Em 3ª discussão. Em 
3ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente solicita a 
inclusão do Veto Nº004/019 do Executivo Municipal ao Autografo de 
Lei nº3122/019, pois a Casa entrará de recesso parlamentar. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Terciliano 
Gomes solicita a prorrogação da sessão por mais trinta minutos. 
Sendo aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente solicita que seja 
feito a leitura na íntegra do Veto Nº004/019. Veto Nº004/019 do 
Executivo Municipal ao Autógrafo de Lei Nº3122/019 de autoria do 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan). É feito a leitura do 
Parecer da Comissão, que é contrário ao referido veto. Em discussão 
o Veto Nº004/019. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) que cumprimenta a todos os Psicólogos presentes, 
e agradece a comissão que apresentou o parecer pela rejeição do 
veto. O vereador Geraldo Silva justifica seu voto contrário ao veto por 
entender que o projeto é de suma importância, pois o profissional de 
psicologia nas escolas é muito importante. O vereador Terciliano 
Gomes manifesta seu voto contrário ao veto pois vota em favor da 
saúde mental das crianças das nossas escolas municipais. A 
vereadora Silvinia Pereira manifesta seu voto contrário ao veto e a 
favor dos psicólogos. O vereador Wagner Enoque ressalta que não 
poderia votar contra um projeto tão importante como esse e por isso 
voto contrário ao veto. O vereador Gilmar Oliveira manifesta seu voto 
contrário ao veto. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que 
jamais votaria favorável a esse veto, pois como educadora sabe da 
importância desse projeto e manifesta seu voto contrário ao veto. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) manifesta seu voto contrário ao 
veto. O vereador Enoque Neto manifesta seu voto contrário ao veto. 
O vereador Divino Bethânia Júnior diz que o seu voto é contrário ao 
veto. O vereador Carlos da Silva manifesta seu voto contrário ao veto 
e parabeniza o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pelo 
projeto. O vereador Edmar Leandro manifesta seu voto contrário ao 
veto. O vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu voto contrário ao 
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veto. O Sr. Presidente diz que o voto do veto é nominal e precisa ser 
confirmado na máquina de votação. Em votação o Veto Nº004/019.  
Todos os vereadores presentes na votação manifestaram seus votos 
pela rejeição ao veto Nº004/019. Sendo o Veto Nº004/019 rejeitado 
por Unanimidade. O Sr. Presidente informa que haverá uma sessão 
extraordinária sem remuneração, após o término desta sessão 

ordinária, para votação da LOA – exercício 2020. 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.  
  


