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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, às nove 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Delaite Rocha da 
Silva, Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso Santos e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Wagner Enoque para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Isaias – Capitulo 60. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação.  
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Gab. Ver. Carlos da Silva Leite 
Nº065/2018 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 27 de Junho de 
2018. Oficio Circular GVT Nº033/2018 – Gabinete do vereador Terciliano Gomes 
Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 27 de Junho de 2018. 
Ofícios da Caixa Econômica Federal – Gerência Executiva: Nº2595/2018/GIGOVPM 
– Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União e 
Nº2690/2018/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual.  Ordem 
Do Dia: Projeto de Lei Nº016/018 – Dispõe sobre o Título de Utilidade Pública à 
ASCCORTO. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº 1474/018, Nº1475/018, Nº 1476/018, Nº1478/018 e Nº1479/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque 
registra a presença do Sr. Novak e o convida para a Tribuna de Honra. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso dos Santos (Zezé Cardoso): 
Nº1535/018 e Nº1536/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): 
Nº1482/018, Nº1483/018, Nº1484/018 e Nº1485/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente registra que já foram encaminhados 
os requerimentos ao Executivo Municipal, todos aprovados e referente a melhorias 
do Povoado Garimpinho e ressalta que o requerimento é a ferramenta que os 
vereadores possuem para solicitar as melhorias para o nosso Município e que  
muitas pessoas não entendem isso, pensam que os vereadores é que executam e 
quem executa é o Poder Executivo Municipal. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima Silva: Nº1510/018, Nº1511/018, Nº1539/018 e Nº1538/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha) Nº1449/018. Em discussão. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
destaca que a sua propositura vem com intuito para que possa ser feito um estudo 
para a contratação de um Plano de Saúde para os Servidores da Câmara Municipal, 
visto que agora o número de servidores aumentou e isso irá facilitar para se adquirir 
um Plano de Saúde. Diz ainda que não terá problema algum, pois será descontado 
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na folha de pagamento e que pela situação e que se encontra a Saúde no nosso 
País todo cidadão precisa de um Plano de Saúde. O vereador Manoel Messias 
(Mané Mudança) sugere para que esse Plano de Saúde possa ser para todos os 
funcionários não somente para os funcionários efetivos. O vereador Jose Ferreira 
(Ferreirinha) diz que não estipulou para quem será o Plano, isso ficará a critério do 
Presidente que estiver no cargo. O vereador Marcus Marcelo destaca que 
infelizmente as pessoas precisam ter um Plano de Saúde, pois o Sistema Único de 
Saúde não funciona como deveria funcionar e que ele mesmo tem um Plano de 
Saúde do Estado, pois é servidor de carreira concursado, e que a intenção do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) é muito boa e por isso já começarão a dar inicio 
nesses estudos de um Plano de Saúde e que o futuro Presidente da Casa o 
vereador Aldair (Gipão) terá esse desafio pela frente, mas deixa registrado que é 
preciso que todos atentem para a realidade da saúde no nosso Estado, pois a 
mesma está numa situação critica. Em seguida o vereador Marcus Marcelo 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
agradece as palavras do vereador Marcus Marcelo e tem certeza que o mesmo dará 
inicio nesse estudo, pois é muito importante que os servidores tenham um Plano de 
Saúde, pois são eles que estão todos os dias trabalhando para o funcionamento da 
Casa e quando chegarem á velhice irão precisar desse Plano de Saúde. Com a  
palavra o vereador Delaite Rocha (professor Delan) destaca o Artigo 84 da Lei 
Orgânica e diz que o IMPAR foi criado para dar a garantia de sustentar o 
atendimento medico e odontológico aos servidores municipais quando aposentarem 
e questiona porque agora não estão dando mais essa assistência sendo que a 
arrecadação do município aumentou, ou seja, é preciso atentar para essa questão e 
todos nos precisamos orar muito pois a saúde está na UTI e irá morrer pela falta de 
assistência médica.  Em votação o requerimento Nº1449/018. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº1488/018, Nº1504/018, Nº1505/018, Nº1506/018 e Nº1507/018.  Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1532/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1405/018 e Nº1435/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº1512/018 e Nº1513/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza: 
Nº1519/018 e Nº1520/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº1390/018, Nº 1468/018 e  Nº1516/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1416/018, Nº1417/018, Nº1418/018, Nº1489/018 e Nº1490/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da 
Costa Sousa (Gipão) Nº1467/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Aldair da 
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Costa (Gipão) líder do Sr. Prefeito solicita a inclusão na pauta do Projeto de Lei 
Nº030/018 – Dispõe sobre regulamentação geral do Distrito Agroindustrial de 
Araguaína – DAIARA e autoriza a revogação do Decreto nº016/2010 e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. O Sr. Presidente informa que foram 
apresentadas Emendas a este Projeto e o mesmo retornará para as Comissões 
seguindo o tramite regimental da Casa, visto isso o Sr. Presidente retira o mesmo da 
pauta e encaminha para as Comissões competentes.Tribuna: O vereador Aldair 
(Gipão) destaca que é preciso que todos façam a sua parte e não deixem de votar, 
pois se todo pensarem dessa forma por acharem que todos os políticos são 
corruptos não conseguirão eleger os gestores corretos, ressalta que a corrupção não 
é exclusivamente da classe política existe em todos os ambitos do nosso País, e que 
ele ainda acredita sim no ser humano e que nessas próximas eleições irá sim votar 
nos candidatos que acredita serem os melhores para gerir o nosso Estado e destaca 
que votar em branco ou não votar não irá eleger ninguém e não será assim que 
terão bons governantes. O vereador Jose Ferreira (Ferreirinha) manifesta o seu 
repudio as pessoas que entram nas redes sócias para denegrir a imagem dos 
políticos e pede ás pessoas que estão na sua rede social e usam para falar mal dos 
outros e dele que saiam, pois é um favor que irão fazer a ele. O vereador Gideon 
Soares registra as presenças dos seus filhos Gustavo, Pedro Henrique e Vinicius. O 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que não poderia deixar de fazer esse 
agradecimento a Deus que lhe deu a oportunidade de retornar para esta Casa de 
Leis e as pessoas que votaram nele e acreditaram na sua pessoa e parabeniza o 
vereador Aldair (Gipão) pelas suas palavras. O Sr Presidente diz que gostaria de 
agradecer a todos os funcionários da Casa que trabalham e colaboram para o bom 
funcionamento da Câmara e a sua assessoria pelo trabalho realizado e deseja a 
todos os vereadores e servidores da Casa um bom descanso, e ressalta que o 
recesso será apenas Parlamentar, ou seja, recesso das sessões, pois o 
administrativo da Casa estará funcionando durante todo o mês de Julho. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada 
esta sessão. Convocando uma Sessão Extraordinária sem Remuneração após o 
término desta sessão. Para constar lavrou-se esta ata que depois de lida e aprovada 
será devidamente assinada.   
  

 
 

 


