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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Ao primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e dezoito, às quatorze 
horas sob a presidência do vereador Jose Ferreira Barros Filho, compareceram os 
seguintes vereadores: Aldair da Costa Sousa, Carlos da Silva Leite, Delaite 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, Joaquim Quinta Neto Barbosa, Maria José Cardoso Santos e Terciliano 
Gomes Araújo. Todos em número de treze. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Terciliano Gomes para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 112. O secretario faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Nº078/2018 – Gabinete do vereador Manoel Messias 
Moreira de Brito (Mané Mudança) – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do 
dia 01/10/2018. Oficio Nº0051/2018 – ARA/TO – Gabinete do vereador Wagner 
Enoque de Souza – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 01/10/2018. 
Oficio Gabinete da vereadora Silvinia Pereira nº003/2018 – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 01 de Outubro de 2018. Oficio nº0017/2018 – Gabinete 
do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 01/10/2018. Oficio nº4365/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal 
Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Ordem Do 
Dia: O Sr. Presidente parabeniza a todos os vereadores pois hoje se comemora o 
Dia do Vereador. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor 
Delan) Nº2139/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): 
Nº1981/018 e Nº2009/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2115/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Enoque Neto Rocha de Souza Nº2114/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº2101/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº2014/018 e 
Nº2015/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2102/018 
e Nº2103/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa: Nº2117/018 e 
Nº2127/018. Em discussão. O vereador Joaquim Quinta Neto destaca a propositura 
de Nº2117 que trata da criação de uma Comissão Especial para acompanhar alguns 
equipamentos públicos e que o Regimento Interno da Casa ampara essa solicitação. 
Já com relação a propositura de nº2127/018 solicita que seja feito um estudo para a 
implantação da Zona Azul no Centro do nosso município, visto que é algo que se faz 
necessário, pois o centro da nossa cidade já não comporta o número de veículos 
não tendo local para que todos os veículos possam estacionar.  O vereador Divino 
Bethânia Junior destaca o Artigo 49 do Regimento Interno que trata dessa questão 
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das Comissões Especais e destaca também que a Câmara já tem cinco Comissões 
Permanentes que podem também atuar nessa questão, mas cumprimenta o autor da 
propositura pela apresentação da matéria. O Sr. Presidente ressalta o Artigo 58 – 
Parágrafo 4º do Regimento Interno a respeito da criação de Comissão Especial 
quando já se tem mais de três Comissões em andamento e ressalta que será 
verificado essa questão junto a Secretaria da Casa. A sessão é suspensa. Reaberto 
os trabalhos.  Foi feita a verificação a respeito dessa questão e foi verificado que os 
prazos das comissões em andamento já exararam. Portanto o Sr. Presidente coloca  
em votação os requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº2110/018 e Nº2128/018. Em discussão. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) destaca que é muito importante chamar a atenção para a Campanha do 
Novembro Azul por isso faz essa solicitação que a iluminação da Câmara esteja azul 
durante o mês de Novembro. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2118/018, Nº2119/018, 
Nº2120/018, Nº2121/018 e Nº2122/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº122/018 do vereador Divino Bethânia Júnior – Pelo 
falecimento do Delegado Dr. Alexandre Vasconcelos Clemente Rodrigues. Em 
discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que o falecimento do Dr. 
Alexandre foi uma perda muito grande, não apenas pelo profissional exemplar que 
era mais também pelo excelente ser humano que era o Dr. Alexandre. Diz que é 
lamentável e muito triste apresentar essa moção, mas que possa servir de consolo 
para a família enlutada. O vereador Joaquim Quinta Neto destaca que infelizmente 
foi uma grande perda e cumprimenta o autor pela apresentação da moção. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº118/018 do vereador 
Gilmar Oliveira Costa – A Sra. Adriana Rocha Rodrigues e o Sr. Odimar Rodrigues 
pela doação dos órgãos da sua filha Hesther Rocha Rodrigues. Em discussão. O 
vereador Gilmar Oliveira destaca que foi um grande exemplo dos pais da jovem 
Hesther e não poderia deixar de parabeniza-los e que isso sirva de exemplo para 
muitas famílias.  Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador 
Divino Bethânia Junior diz que respeita todos os pensamentos e escolhas, mas diz 
que não poderia deixar de registrar o seu posicionamento para que fique bem claro 
que o seu candidato é o Sr. Jair Bolsonaro e que a sua posição é para a 
preservação da família e dos princípios cristãos e que nessa semana irá com certeza 
pedir voto para o seu candidato. O vereador Geraldo Silva diz que mais uma vez 
vêm cobrar do Executivo Municipal ações para a Zona Rural da nossa cidade e que 
o Município possa buscar parcerias para que os serviços possam ser feitos. O 
vereador Joaquim Quinta Neto diz que hoje se comemora também o Dia do Idoso e 
parabeniza a todos os Idosos na pessoa do Sr. Presidente e que irá entrar em 
contato com a Secretaria Municipal responsável pelo atendimento aos Idosos para 
saber a respeito do Conselho do Idoso. 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.   


