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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatro dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
compareceram os seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva 
Leite, 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 Terciliano Gomes Araújo. Todos em número de dezesseis. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Divino Bethânia Junior  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do 
Salmo 147. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº043/2018 Gabinete 
do vereador Wagner Enoque – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 
04/09/2018.  O vereador Divino Betânia Junior pede a suspensão da sessão para 
que possam conversar com os Delegados e os moradores do setor Jardim Siena 
sobre a questão do Projeto de Lei Complementar Nº005/018 de sua referente ao 
som automotivo. O Sr. Presidente registra as presenças dos Delegados o Dr. 
Fernando Rizério e o Dr. Luiz Gonzaga e dos moradores do setor Jardim Siena a 
Sra. Tatiana Bonato, o Sr. Charles Xavier, o Sr. George Dias e o Sr. Gildovan de 
Sousa.  O Sr. Presidente suspende a sessão a pedido do vereador Divino Bethânia 
Junior. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: O vereador Divino Bethânia Junior 
destaca que gostaria de informar sobre a reunião que foi realizada na sala da 
presidência, diz que entraram num consenso das partes envolvidas e amanhã irá 
reunir com a classe do som automotivo para tentarem encontrará um local 
apropriado para a realização dos eventos, visto que foi informado que o Parque das 
Águas está passando por uma adequação quanto á realização de eventos, portanto 
pede a retirada do Projeto de Lei Complementar Nº005/018 de sua autoria para 
apresenta-lo posteriormente. O Sr. presidente retira de pauta Projeto de Lei 
Complementar Nº005/018 a pedido do autor. O vereador Aldair da Costa (Gipão) 
pede que seja registrado em ata um fato que ocorreu antes do início desta sessão, 
pois estava conversando com alguns servidores da Casa sobre uma reportagem que 
viu relacionada ao numero de assessores que um Ministro do Supremo tem, e 
comentou que a sociedade só recrimina os políticos e ressalta que também falou 
com relação ao salário de um Delegado e que foi mal interpretado por um cidadão e 
que este chegou a ameaça-lo e destaca que não irá admitir situações como essa e 
por isso está solicitando que seja registrado em ata para que todos saibam desse 
ocorrido. O Sr. Presidente informa a todos que não há matéria em discussão e que 
darão seguimento á ordem do dia.  Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 005/018 
– Dispõe sobre a modificação do § 7º do art. 26 da Lei Orgânica do Município de 
Araguaína - TO e dá outras providências. Autor: Parlamentares. Em 3ª discussão do 
1º Turno. Em 3ª votação do 1º Turno. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº040/018 – Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei n° 1.609/95, e dá outras 
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providências (Conselho Municipal de Alimentação Escolar), com Emenda. Autor: 
Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Resolução N°007/018 – Dispõe sobre o acréscimo dos §§ 3° e 4° ao 
artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína-To, e dá outras 
providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Prof. Delan). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade.  O Sr. Presidente solicita permissão para que 
possa ser inserido na pauta o Requerimento de sua autoria de Nº1957/018. E coloca 
em discussão a  sua solicitação. Coloca em votação a sua solicitação. Sendo 
aprovado por Unanimidade. O vereador Jose Ferreira (Ferreirinha) Vice-Presidente 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Em discussão o Requerimento Nº1957/018 
de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Pedido de licença por 
interesse particular do dia 04/09/2018 a 03/12/2018.  Com a palavra o vereador 
Marcus Marcelo que comunica que irá se licenciar por noventa dias devido a sua 
candidatura para Deputado Estadual e por gostar de sempre fazer tudo muito bem 
feito está solicitando essa licença, pois está deixando a desejar como Presidente 
desta Casa de Leis e não deixaria continuar dessa forma. Destaca que o vereador 
Joaquim Quinta Neto irá assumir o seu lugar na suplência de vereador e o 
cumprimenta pela sua chegada a esta Casa de Leis e pelo grande trabalho que o 
mesmo realizou frente a Secretaria Municipal de Administração e gostaria também 
de cumprimentar a esposa do vereador Joaquim neto a Sra. Maira. Em aparte o 
vereador Aldair (Gipão) diz que se sente feliz e honrado por ter trabalhado ao lado 
do vereador Marcus Marcelo. O vereador Marcus Marcelo agradece o apoio dos 
colegas vereadores e cumprimenta os vereadores das cidades de Wanderlândia e 
Babaçulândia, cumprimenta o Deputado Federal Irajá Abreu, o Sr. Secretário 
Municipal da Fazenda o Sr. Fabiano, O Sr. Gustavo Fidalgo  - Procurador do 
Município e o Sr. Zulias da cidade de Tocantinopolis  pai da Dra. Mayara – 
Advogada da Casa. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta os servidores da 
Câmara e ressalta a satisfação de ter realizado o concurso público da Câmara  e da 
celeridade do mesmo e diz que os compromissos outrora firmados serão todos 
cumpridos. O vereador Marcus Marcelo ressalta que se sente muito feliz nesse 
momento por estar enfrentando esse novo desafio e sabendo que não está pecando 
com relação a este Parlamento, pois está deixando a Presidência em boas mãos 
com o vereador José Ferreira (Ferreirinha) e mais uma vez agradece a todos pelo 
apoio recebido. Em votação o requerimento Nº1957/018. Aprovado por 
Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente em exercício vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) declara licenciado o vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo. Dando 
continuidade a ordem do dia o Sr. Presidente solicita ao Secretário da Mesa que 
proceda com as leituras dos ofícios de convocação dos Suplentes de vereador.  
Leitura do Oficio Nº605/018 convocação do 1º Suplente de vereador da Coligação “A 
Transformação Continua” o Sr. Edimones de Jesus Matos da Silva (Xeroso). Leitura 
do Oficio Nº 001/018 de desistência de assumir a vaga de vereador do 1º Suplente 
de Vereador Edimones de Jesus Matos da Silva (Xeroso). Leitura do Oficio 
Nº606/018 convocação do 2º Suplente de vereador da Coligação “A Transformação 



 
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 

Continua” o Sr. Luciano Félix Santana de Sousa. Leitura do Oficio Nº001/018 de 
desistência de assumir a vaga de vereador do 2º Suplente de vereador Luciano Félix 
Santana de Sousa. Em seguida o Sr. Presidente convida os vereadores Israel 
Gomes (Israel da Terezona) e Maria José (Zezé Cardoso) para adentrarem com o 
Deputado Federal Irajá Abreu e o convida para ocupar a Mesa Diretora. O Sr. 
Presidente determina que seja feita a  leitura do Oficio Nº 607/018 convocação do 3º 
Suplente de vereador da Coligação “A Transformação Continua” o Sr. Joaquim 
Quinta Neto Barbosa. Após a leitura o Sr. Presidente convida os vereadores Divino 
Bethania Junior e Manoel Messias ( Mané Mudança) para adentrarem com o 3º 
Suplente de vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa. O Sr. Presidente faz a leitura 
do Juramento e solicita ao  3º Suplente de vereador o Sr. Joaquim Quinta Neto que 
possa repetir o Juramento conforme a sua leitura. Em seguida o Sr. Presidente 
declara empossado no cargo de vereador o Sr. Joaquim Quinta Neto Barbosa. 
Dando continuidade passa a palavra ao Deputado Federal Irajá Abreu que 
cumprimenta a todos os presentes e destaca que é uma honra muito grande poder 
estar presente nesta Casa de Leis neste momento de suma importância na vida do 
seu amigo o vereador Joaquim Quinta Neto e deseja muita sorte e sucesso nessa 
nova caminhada. O Deputado Irajá Abreu cumprimenta o vereador licenciado 
Marcus Marcelo e deseja muita sorte nessa nova etapa da sua vida assim como o 
Sr. Presidente em exercício vereador Jose Ferreira (Ferreirinha) que comandará 
esta Casa de Leis. Diz que gostaria de agradecer e cumprimentar de uma forma 
especial o vereador Terciliano Gomes que está lhe apoiando e acreditou no seu 
projeto e que não poderia deixar de fazer esse agradecimento especial. O Deputado 
Federal Irajá Abreu diz que em nome da esposa do vereador Joaquim Quinta Neto a 
Sra. Maira cumprimenta toda a família do mesmo. Diz que não poderia deixar de 
registrar que tem um carinho muito grande pela cidade de Araguaina e que tem 
trabalhado e apresentado proposituras referentes e destaca que é conhecedor que 
este é o seu papel, mas que fique registrado que podem contar com seu apoio e 
agradece a todos os presentes e deixa um grande abraço ao vereador Joaquim 
Quinta Neto. Com a palavra o vereador empossado Joaquim Quinta Neto Barbosa, 
destaca que já compareceu nesta Casa de Leis como Secretario Municipal, mas que 
a emoção de estar presente como vereador é imensa, pois tem trabalhado muito 
para isso, agradece a esposa Maira que desde 2008 tem estado ao seu lado, 
agradece a presença do Deputado Federal Irajá Abreu, e que fica envaidecido pela 
presença do mesmo. Agradece os Secretários Municipais presentes, o Sr. Gustavo 
Fidalgo e o Sr. Fabiano, agradece os funcionários da Secretaria Municipal de 
Administração, e aos demais funcionários, o Sr. Fernando do Conselho Tutelar e 
todos os amigos presentes, Dr. Quezado que neste ato representa a OAB e a 
Procuradoria e a imprensa local.  O vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que 
gostaria apenas de repetir o que foi falado em seu juramento, e relê o artigo 102, §1º 
do Regimento Interno, e destaca que irá elaborar leis e diz que está a disposição 
dos colegas para aprender com os mesmos, e procurar sempre contemplar as 
necessidades do nosso município e discutir sobre a Administração Pública e assim 
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ao lado dos pares, trabalhar pelo melhor da nossa cidade.  O vereador Joaquim 
Neto agradece os funcionários e pede desculpa pelo nervosismo, agradece o 
Machadinho pela presença e ressalta sua garra e finaliza se colocando a disposição 
para colaborar com os trabalhos desta Casa de Leis. O Deputado Irajá Abreu 
informa que precisará se ausentar da sessão para compromissos na capital.  Em 
seguida foi assinado o Termo de Posse pelo vereador Joaquim Quinta Neto, Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes destaca que todos os vereadores terão uma 
oportunidade impar de aprender com o vereador Joaquim Quinta e ressalta que é 
uma honra muito grande de poder estar acompanhando o Deputado Irajá Abreu 
nessa nova etapa da sua vida. O vereador Israel Gomes registra a presença dos 
membros do grupo “Art Palco” o Sr. Luis e o Sr. George. O vereador Terciliano 
Gomes pede autorização para se ausentar da sessão temporariamente para 
acompanhar o Deputado Irajá Abreu ao aeroporto. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Com a palavra o vereador Manoel Messias (Mané Mudança) que 
ressalta que está muito feliz por estar fazendo parte desse momento da posse do 
vereador Joaquim Quinta Neto. Com a palavra o vereador Geraldo Silva deseja boas 
vinda e muito sucesso ao vereador Joaquim Quinta Neto. O vereador Israel Gomes 
cumprimenta o vereador Joaquim Quinta Neto e deseja muito sucesso ao mesmo.  A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) cumprimenta o vereador Joaquim Quinta Neto 
e ressalta que deseja muita sorte e que Deus o abençoe nessa nova caminhada. O 
vereador Gideon Soares diz que é com muita honra que recebem o vereador 
Joaquim Quinta Neto e que o mesmo seja muito bem vindo. O vereador Divino 
Bethânia Junior cumprimenta o vereador Joaquim Quinta Neto e ressalta que está 
Casa de Leis está muito honrada por recebê-lo. Em seguida o vereador Divino 
Bethânia Junior solicita do Sr. Presidente que possa prorrogar a sessão. O Sr. 
Presidente coloca em votação a prorrogação da sessão por quarenta minutos. 
Sendo aprovado por Unanimidade.  Dando continuidade a ordem do dia. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito: Nº1876/018, 
Nº1929/018, Nº1930/018, Nº1931/018, Nº1932/018 e Nº1933/018. Em discussão. O 
autor das proposituras destaca que o setor Parque Sonhos Dourados precisa de 
uma atenção especial por parte do Poder Público e ressalta também a solicitação 
que pede sinalização para a rotatória próxima a Via Lago devido ao grande fluxo de 
pessoas que transitam nessa localidade. Em votação os requerimentos do vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1895/018, Nº1896/018, Nº1897/018 e Nº1898/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Jose Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1801/018 e Nº1802/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1891/018, Nº1892/018 e Nº1893/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1928/018 
do vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
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Soares: Nº1915/018 e Nº1916/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº1888/018 e Nº1889/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº1852/018, Nº1853/018, Nº1854/018, Nº1855/018, Nº1910/018 e 
Nº1911/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº1884/018 e Nº1885/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior): 
Nº19054/018, Nº1905/018 e Nº1906/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): 
Nº1814/108, Nº1815/018, Nº1817/018 e Nº1818/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos Nº1939/018 e Nº1940/018 do vereador 
Aldair da Costa (Gipão). Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Tribuna: O vereador Joaquim Quinta Neto agradece a todos pelos votos de estima a 
sua pessoa e destaca que espera que essa experiência possa ser bastante 
produtiva. O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) ressalta com relação ao 
projeto de autoria do vereador Divino Bethânia Junior referente ao som automotivo e 
que gostaria de externar a sua insatisfação quanto a um cidadão que é um 
empresário da nossa cidade e que se manifestou numa rede social e falou mal deste 
Parlamento e diz que no momento certo irá falar pessoalmente a essa pessoa para 
que o mesmo se retratasse quanto ao que foi dito. O vereador Gideon Soares  diz 
que gostaria de deixar registrado que precisará fazer uma cirurgia no seu olho e que 
se ausentará de algumas sessões, mas que apresentará o atestado médico para 
justificar sua ausência. O vereador Geraldo Silva destaca que gostaria de registrar a 
sua preocupação com relação à zona rural da nossa cidade. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que irá falar com relação ao que foi conversado 
na reunião com os Delegados e os moradores do Setor Jardim Siena, quanto ao 
Projeto de sua autoia referente ao Som Automotivo e ressalta que foi informado que 
o Parque das Águas está com seus dias contados e por isso não seria o local 
adequado para a realização desses eventos, ou seja, amanhã irá se reunir com as 
pessoas que trabalham com o som automotivo e desde já deixa o convite para todos 
os vereadores que quiserem comparecer na reunião e que as pessoas precisam se 
conscientizar de que não é através de ofensas e agressões que conseguirão chegar 
a um consenso para essa questão. O vereador Delaite (professor Delan) diz que a 
matéria apresentada está em conformidade com o que determina a Lei, ou seja, a 
Comissão exarou o parecer obedecendo todos os critérios legais e destaca que 
enquanto estiver nesta Casa de Leis não irá abrir mão dos seus direitos de vereador. 
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.   
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