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  Ata 4ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte dias do mês de 
setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a 
presidência do vereador Gideon da Silva Soares, compareceram 
os seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Flavio Gomes da Silva, Geraldo Francisco da Silva, 
Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos 
Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Matheus 
Mariano de Sousa, Robert Delmondes Barbosa, Terciliano 
Gomes Araújo, Thiago Costa Cunha, Wilson Lucimar Alves 
Carvalho e Ygor Sousa Cortez. Todos em número de dezessete. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Alcivan Rodrigues para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo - 111. O 
secretário vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Ordem Do Dia: AUDIÊNCIA 

PÚBLICA: Em atendimento ao Requerimento nº 1090/21 - de Autoria 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva).  

ASSUNTO: Situação do Cemitério Municipal de Araguaína. 
Convidados que compõem a Mesa Diretora: Sr. José da Guia – 
Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação; 
Sra. Fernanda Ribeiro Barbosa – Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Sr. Frederico Prado 
– Secretário Municipal de Planejamento; Sr. Neif Gomes – 
Presidente da FUNAMC e o Dr. Gustavo Fidalgo – Procurador Geral 

do Município. Com a palavra o vereador Geraldo Silva autor do 
requerimento que originou essa sessão. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva cumprimenta a todos os presentes e 
ressalta que esta sessão de Audiência Pública é para que 
consigam encontrar uma solução, pois o único cemitério público 
atingiu lotação máxima com mais de 38 mil túmulos e os outros 
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cemitérios comunitários do munícipio foram construídos de 
forma irregulares e alguns passam por processos judiciais. 
Ressalta que a Prefeitura Municipal oferece a cremação gratuita 
às famílias de pessoas que morrem e que são carentes e que 
solicitam o benefício do auxílio-enterro, contudo muitos 
moradores estão optando por enterrar corpos de familiares em 
cidades vizinhas, pois muitos não aceitam a possibilidade de 
terem seus entes queridos sendo queimados/cremados, uma 
vez que, a nossa cultura é de enterrar para que se possa ter um 
local de visitação da pessoa falecida.  Ressalta que o Ministério 
Público ajuizou uma ação e com isso o Executivo Municipal 
achou mais fácil interditar o Cemitério Público São Lázaro, mas 
deixou a nossa população com apenas essa opção da 
cremação, ou seja, a construção de um novo cemitério público 
além de solucionar a falta de vagas do atual cemitério público, 
fará com que a nossa população não tenha que optar por 
enterrar o familiar morto em outro município. O vereador Geraldo 
Silva               O Sr. Presidente vereador Gideon Soares, informa 
que como a solicitação foi de autoria do vereador Geraldo Silva, 
convida ao mesmo para presidir a sessão. O vereador Geraldo 
Francisco da Silva assume a Presidência da Mesa Diretora. Com 
a palavra o Sr. Neif Gomes – Presidente da FUNAMC 
cumprimenta a todos os presentes e ressalta que esse problema 
do Cemitério Público é uma demanda antiga e que gostaria de 
informar que o Município irá sim construir um novo Cemitério 
Público e ressaltar que nenhuma pessoa que precisou sepultar 
algum ente querido não ficou desassistido. Em aparte o vereador 
Enoque Neto destaca que constantemente recebe cerca de vinte 
ligações pedindo ajuda para sepultar parentes fora da nossa 
cidade por não terem ajuda do Município. O Sr. Neif Gomes diz 
que talvez o vereador não tenha entendido, diz que o Município 
está sempre dando assistência as pessoas e as famílias 
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carentes e que o Sr. Prefeito Wagner garantiu que irá construir 
o novo Cemitério Público da nossa cidade. O vereador Ygor 
Cortez registra a presença do vereador da cidade de Palmas o 
Sr. Rubens Uchoa. Com a palavra o Sr. José da Guia, diz que 
entendeu o que o Sr. Neif Gomes explicou é que as pessoas que 
procuram a FUNAMC são atendidas, contudo os casos que não 
são comunicados ao referido órgão, não conseguem atender, 
pois a FUNAMC não é um órgão fiscalizador. Com a palavra o 
Dr. Gustavo Fidalgo diz que será bem técnico, como foi 
ressaltado pelo vereador Geraldo Silva o Município foi obrigado 
a interditar o Cemitério Público São Lázaro e que essa interdição 
foi ajuizada pela Dra. Ana Paula Catini, alegando que o referido 
Cemitério que foi aberto nas regras ambientais antigas, por isso 
o mesmo foi interditado para novos sepultamentos. O vereador 
Enoque Neto questiona se só existe a área do Bairro de Fátima 
para a construção desse cemitério. O Dr. Gustavo Fidalgo diz 
que como já foram sepultadas inúmeras pessoas no Bairro de 
Fátima e as famílias já manifestaram que querem a permanência 
dos seus entes lá, é mais viável que seja lá e como os estudos 
da área já estão sendo feitos. O vereador Flavio Gomes 
questiona quantos anos o local onde funciona o Cemitério do 
bairro Monte Sinai. O Dr. Gustavo Fidalgo diz que há quatros 
anos, quando foi realizado uma Audiência Pública e essa 
demanda foi legalizada através de Ação Civil Pública, e como 
agora a guia de sepultamento é uma obrigação da Prefeitura 
esta por sua vez não emite mais essa guia para os Cemitérios 
que não são regularizados. O vereador Edimar Leandro faz os 
seguintes questionamentos; quando será iniciado as obras de 
construção do novo cemitério público? Quanto será gasto? 
Quanto tempo para essa construção? O Dr. Gustavo Fidalgo diz 
que não poderá responder precisamente, mas pode dar uma 
explicação mais certa. Estão aguardando um posicionamento do 
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Cartório para que possam emitir uma certidão e legitimar o 
município como o real proprietário da área do Bairro de Fátima, 
só que a responsável pelo cartório suscitou uma dúvida e isso 
foi suscitado ao TJ – Tribunal de Justiça. O vereador Flavio 
Gomes destaca que está à disposição para ir ao cartório 
juntamente com o Dr. Gustavo Fidalgo e que seria de ... Com a 
palavra o Dr. Pablo Mendonça diz que é Defensor Público e 
repassa a todos o número da Ação Civil Pública que foi 
ressaltada pelos oradores que o antecederam e caso queiram 
verificar sobre a referida ação o número é: 
Nº0016118/34.2019.827.2706. Ressalta que não podem 
escusar sobre o não cumprimento das Leis que regem a 
construção de um Cemitério, pois podem responder 
juridicamente e que precisa ser bem sincero com todos, pois um 
estudo de impacto ambiental não e feito rápido e demora muito, 
pois o Executivo Municipal precisa garantir que esse novo 
Cemitério Público não irá causar problemas e impacto ambiental 
para os próximos dez anos, ressalta que a Defensoria Pública 
trabalha todos os dias, nos finais de semana estão sempre 
trabalhando em regime de plantão e deixa a Defensoria Pública 
aberta para ajudar a todos. Com apalavra o Sr. Frederico Prado, 
que cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o vereador 
Geraldo Silva pela solicitação da mesma. Ressalta que é preciso 
analisar bem essa situação e olhar o município como um todo e 
não apenas como fatos isolados, pois o Município precisa 
atender a nossa população geral e pensar também para o futuro. 
Com a palavra a Sra. Fernanda Ribeiro cumprimenta a todos na 
pessoa do Sr. Presidente vereadora Geraldo Silva, informa que 
o município não pode regularizar uma área que não seja 
propriedade do mesmo e ressaltar também que com relação ao 
impacto ambiental está sendo feito um estudo  . O vereador 
Edimnar Leandro diz que pelo tempo que está nesta Casa de 
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Leis nunca viu uma sessão tão burocrática como está e gostaria 
de solicitar ao Sr. Presidente que possa agendar uma visita dos 
vereadores ao Tribunal de Justiça para que possam tentar 
buscar alguma notícia e algum posicionamento, pois pelo que 
estão vendo essa sessão não chegará a nenhuma solução. Com 
a palavra o vereador Marcos Duarte diz que quando um cidadão 
morre a família tem o direito de querer sepultar seu ente querido 
atendendo o desejo do mesmo, pois há pessoas que não estão 
enquadradas no cadastro da FUNAMC, mas não conseguem 
pagar pelo valor que é cobrado pelo Cemitério Jardins das 
Paineiras, pois este cobra cerca de 12m mil reais. Ressalta que 
é muito fácil um Promotor ajuizar uma ação de fechamento do 
Cemitério São Lázaro dentro do seu gabinete, sem saber a 
realidade da nossa população. Destaca que o contrato com o 
Cemitério Jardins das Paineiras é no valor de 02 milhões e será 
que não há uma área no município que custe esse valor, para 
que o Município compre, sabe que é preciso fazer tudo dentro 
da legalidade e questiona aos representantes do Executivo 
Municipal quanto tempo será gasto para a construção desse 
novo cemitério público e que é hora de ter uma solução dentro 
da legalidade, pois sabe que não conseguirão sair hoje com o 
novo Cemitério Público, mas que podem sair com uma decisão 
mas concreta para que não fiquem apenas debatendo sem uma 
solução. O vereador Alcivan Rodrigues questiona ao Dr. 
Gustavo Fidalgo sobre uma fala do mesmo e do Proprietário do 
Cemitério Jardins das Paineiras, na Ata de registro da Audiência 
Pública que foi realizada para interdição do Cemitério Público. O 
Dr. Gustavo Fidalgo explica que quando o proprietário  o 20 mil 
metros quadrados será utilizada. Com a palavra a Sra. Vanecy 
R. Soares – Pax Universo diz que já são vinte anos com essa 
problemática do Cemitério Público e que mais uma vez está 
vendo que estão “brincando” de construir um novo Cemitério 
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Público, pois não depende dos Secretários Municipais, depende 
desta Casa de Leis e do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente em 
exercício informa a Sra. Vanecy e a todos os presentes que está 
Casa de Leis não tem o poder de executar as obras, a Câmara 
Municipal fiscaliza e quem executa é o Executivo Municipal. Com 
a palavra o vereador Flavio Gomes (Cabanhas) diz que a fala do 
Sr. Neif Gomes foi uma fala vazia, sem conteúdo, pois esse 
problema do novo Cemitério Público já é antigo e que precisa 
ser resolvido com urgência, pois quando se quer fazer se 
consegue e direciona a sua fala ao Sr. Secretário Frederico 
Prado. O Sr. Frederico Prado diz que para agilizar o processo é 
preciso que tenham o Projeto aprovado em mãos e se 
elaborarem um novo projeto voltarão à estaca zero. Precisam 
resolver a questão dominial que estão em tramitação judicial e 
se darem início ao Projeto do setor Monte Sinai/Bairro de Fátima 
sem essa questão dominial resolvida estarão cometendo crime.  
Com a palavra a Sra. Fernanda diz que se o Município for 
prospectar uma nova área irá gerar muitos conflitos, pois essa 
nova área seria muito distante do aglomerado urbano de 
Araguaína, por isso estão buscando essa solução na área do 
Monte Sinai. Com a palavra o Dr. Pablo sugere aos vereadores 
que agende uma reunião com os representantes do TJ para 
buscarem a aprovação da liberação dessa área e que possam 
rever os critérios que são aplicados na FUNAMC para a pessoa 
receber os auxílios e pede desculpas pois terá que se ausentar 
da sessão, por ter compromissos agendados. O Sr. Presidente 
em exercício vereador Geraldo Silva solicita do Presidente da 
Casa vereador Gideon Soares que de acordo com a solicitação 
que foi feita pelo vereador Edimar Leandro que agende uma 
reunião no TJ com todos os vereadores. O Sr. Secretário   José 
da Guia diz que estarão encaminhando para esta Casa de Leis 
o projeto para ser votado sobre o “ Os Benefícios Eventuais” e 
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que irá atender essa situação que foi levantada sobre a ajuda do 
Município quanto ao sepultamento. O vereador Gideon Soares 
registra a presença do Deputado Ozires Damásio que se 
encontra na sala da Presidência. Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes diz que podem adotar dois caminhos, o 
discurso para agradar a população e o discurso que é dentro da 
legalidade. Ressalta que podem montar uma Comissão para 
poderem ir ao Tribunal de Justiça, com membros do Executivo 
Municipal, vereadores e representantes das Funerárias e 
buscarem uma solução concreta sobre essa situação. Com a 
palavra o vereador Matheus Mariano diz que tem muito tempo 
essa demanda e que não importa se o Cemitério será longe o 
importante é que seja acessível a nossa população. Com a 
palavra o vereador Ygor Cortez fala sobre a nova lei que o Sr. 
José da Guia informou sobre os benefícios da FUNAMC e que 
os vereadores possam informar corretamente para que as 
pessoas que procurarem a FUNAMC sejam enquadradas aos 
critérios. Questiona a Sra. Fernanda Ribeiros sobre a questão 
da contaminação do lençol freático? A Sra. Fernanda Ribeiro diz 
que estão sim analisando essa questão com todo cuidado, e 
como já existe um Cemitério funcionando na referida área, possa 
ser mais fácil essa liberação. O vereador Ygor Cortez questiona 
qual será o custo total para a construção do novo Cemitério 
Público e que não entendeu como funciona o Cemitério Jardins 
das Paineiras para a liberação de uma área para funcionar um 
Cemitério Público. O Dr. Gustavo Fidalgo diz que essa questão 
foi mais uma sugestão, ou seja, uma boa vontade por parte do 
proprietário do Cemitério Jardins das Paineiras e que isso seria 
uma concessão do serviço e teriam que disponibilizar servidores 
públicos para o local. O vereador Ygor Cortez fala sobre a 
questão das funerárias, que a família da pessoa falecida deve 
ter a livre opção para escolher e não ser obrigada a escolher 
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apenas a que colocam disponível e ressalta que o que foi dito 
sobre o contrato do Cemitério Jardins das Paineiras que é de 
R$02 milhões, e que esse valor não é pago por mês ou por ano 
é o valor para cinco anos que foi feito o contrato. O Sr. Neif 
Gomes informa que o valor que está cotado para o gasto da 
construção do novo Cemitério Público será de R$20 milhões. 
Com a palavra o vereador Luciano Santana ressalta que os 
moradores do setor Barros estão lutando para que o Cemitério 
que lá existe seja apenas para os próprios moradores, ou seja, 
não estão buscando para que seja transformado novo Cemitério 
Público e sim que fique apenas disponível para os moradores do 
Setor Barros e os que já tem algum familiar enterrado na referida 
localidade. O Dr. Gustavo Fidalgo diz que sabem que o 
proprietário da área onde se localiza o cemitério do setor Barros 
cedeu a referida área para a associação do setor Barros, 
contudo é preciso pensar na contaminação do solo, da agua 
para daqui a anos e para legalizar esse cemitério é preciso ter a 
liberação documental e legalizar esse cemitério. Com a palavra 
a Sra. Lucia Maria diz que não está falando em nome de 
ninguém, o que gostaria de questionar é com relação a essa 
demanda do novo cemitério público da nossa cidade, ressalta 
que são várias as preocupações ambiental, social e financeira e 
que infelizmente não foi dado uma solução para essa demanda 
do cemitério público. Com a palavra o Sr. José de Ribamar e diz 
que enquanto for Presidente do setor Barros não irá proibir 
ninguém de ser sepultado no referido setor, pois quando 
sepultam uma pessoa exigem todos os documentos e 
declarações necessárias para o sepultamento e que é cobrado 
apenas R$ 200 reais para abrir uma cova, porque há cemitérios 
que cobram valores exorbitantes para fazerem o sepultamento e 
que isso precisa ser visto pela Prefeitura. Com a palavra o 
vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) diz que no seu ponto 
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de vista esse debate é apenas para cumprir protocolo, ou seja, 
o que deveria ser discutido é a abertura de uma concessão para 
que construam um cemitério público que irá atender a 
população. Com a palavra o vereador Wilson Carvalho ressalta 
que não se pode ficar apontando culpados, o que é preciso é 
encontrar uma solução, pois a população tem o pensamento que 
essa culpa é dessa Casa de Leis, assim como a Sra. Vanecy 
falou, ou seja, é preciso que uma solução final seja dado para 
essa demanda.   O Sr. José da Guia diz que a sugestão da 
formação da Comissão mista para que acompanhe esse 
problema e que acredita que no prazo de trinta dias já terão uma 
solução. Com a palavra o Sr. Jacó diz que é preciso que a 
FUNAMC observe com cuidado o encaminhamento das pessoas 
que irão receber a doação das urnas. O Sr. Neif Gomes informa 
que as Assistentes Social da FUNAMC fazem um levantamento 
para saber se a pessoa se enquadra nos critérios de doação de 
urnas. Com a palavra o Sr. Luso diz que está representado a 
Funerária Arapax e que é preciso que o Executivo Municipal olhe 
com cuidado para essa questão das Funerárias, pois estas estão 
sofrendo com essa exclusividade do Cemitério Jardins das 
Paineiras. Com a Sra. Valdivina sugere que seja feita uma nova 
Audiência Pública com a presença do Sr. Prefeito, pois estão 
presentes os Secretários que são funcionários e estes são 
formatados para dar as respostas necessárias. Diz que como 
cidadã quer ter a dignidade de ser enterrada num cemitério 
público e assim os cidadãos da nossa cidade também querem.  
Com a palavra o Sr. Leonardo cumprimenta a todos os presentes 
e que é morador do setor Barros e está à frente do mesmo, diz 
que desde da primeira gestão do Sr. Ronaldo só houve 
perseguição. Questiona ao Sr. Neif quem é que tem direito a 
doação de uma urna para ser enterrado, pois não estão 
cumprindo corretamente os critérios, e que um bom Gestor 
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Público precisa dar a dignidade do cidadão de ser enterrado no 
cemitério de sua preferência e que no setor Barros continuarão 
fazendo os sepultamentos. Com a palavra o Sr. Neif explica que 
a FUNAMC segue a Lei e que a triagem é feita pela Assistência 
Social e não pode interferir nessa questão. O Sr. José da Guia 
agradece a todos e que a sua sugestão é da formação da 
Comissão Mista. Com a palavra o Dr. Gustavo Fidalgo diz que o 
município tem sim se empenhado para resolver essa situação e 
que o meio mais viável é regularizar a área do Bairro de 
Fátima/Monte Sinai e que a sugestão da Comissão será de 
fundamental importância para tentarem por um ponto final nessa 
situação. Com a palavra o Secretario Frederico que diz que 
concorda com as palavras dos Secretários que o antecederam e 
que espera poder ajudar no que for possível para resolverem 
essa situação. Com a palavra a Secretária Fernanda agradece 
a todos os presentes e que esse diálogo é muito importante para 
poderem chegar num denominador comum. O Sr. Presidente em 
exercício diz que foi uma discussão muito importante, pois a 
formação dessa Comissão Mista, assim como podem marcar 
uma reunião com o Sr. Prefeito para dar mais agilidade nessa 
situação. Com a palavra o vereador Flavio Gomes (Cabanhas) 
fala que veio vestido com um manto preto por estar de luto pela 
perda de uma amiga que faleceu em decorrência de um acidente 
pela instalação errada de um quebra-molas e que o assassino 
dessa senhora foi a ASTT que não sinalizou esse quebra-molas. 
Com a palavra o vereador Marcos Duarte agradece ao Sr. 
Presidente pela condução dos trabalhos e ao Secretariado da 
Prefeitura espera que possam sair dessa sessão com uma 
solução. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente em 
exercício vereador Geraldo Silva 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.  


