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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dois dias 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, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, Joaquim Quinta Neto Barbosa, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José 
Cardoso santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. 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 em Provérbios – Capítulo 17, 
Versículo – 17. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Ordem Do Dia: O vereador Divino Bethânia 
Júnior registra a presença do seu amigo o Sr. Jeferson Aparecido. O vereador 
Gideon Soares registra a presença dos moradores do setor Canaã. O vereador 
Joaquim Quinta Neto registra a presença do Pastor Osmar Flausino da Igreja 
Quadrangular do setor Barra da Grota.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº2112/018 e Nº2113/018. Nº2079/018 e Nº2083/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº2123/018, Nº2124/018, Nº2125/018 e Nº2126/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira 
de Sousa Pires: Nº2095/018, Nº2096/018, Nº2097/018, Nº2098/018, Nº2091/018, 
Nº2092/018, Nº2093/018 e Nº2094/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº2111/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): 
Nº2077/018, Nº2106/018, Nº23075/018 e Nº2076/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque pede permissão para que 
um representante do Setor Canaã possa fazer uso da palavra. O Sr. Presidente 
coloca em votação a referida solicitação. Sendo aprovada por Unanimidade. O Sr. 
Presidente informa que após a votação de todos os requerimentos a palavra será 
aberta para a senhora Dona Isabel que é líder do setor Canaã.  Requerimentos do 
vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa: Nº2129/018 e Nº2130/018. Em discussão. 
O vereador Joaquim Quinta Neto solicita do Sr. Presidente que possa nomear os 
membros que irão compor a Comissão Especial que foi aprovada ontem. Com 
relação á solicitação para a implementação do Projeto Profissional do Futuro visa um 
apoio por parte do Executivo Municipal as Empresas que abrem suas portas para os 
jovens que buscam estágios, quanto a solicitação para á reativação do Conselho 
Municipal de Cultura é algo que se faz necessário para dar um fortalecimento a 
cultura da nossa cidade. A vereadora Silvinia Pereira parabeniza o vereador 
Joaquim Quinta Neto pela apresentação das proposituras. O vereador Delaite 
(professor Delan) diz que ainda há necessidade de inserir a juventude no mercado 
de trabalho e que é preciso que o Poder Público dê incentivo para essa inserção, 
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visto isso, parabeniza o autor das proposituras pela apresentação das mesmas. Em 
votação os requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que já solicitou para que seja providenciado 
o Oficio da composição da Comissão Especial e solicita do vereador Joaquim Quinta 
Neto que apresente os nomes dos vereadores que deseja escolher.  Requerimentos 
do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2104/018 Nº2105/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gilmar Oliveira Costa Nº2016/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2100/018 e 
Nº2099/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Gideon Soares registra a presença do seu filho Vinicius. Requerimento do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº2116/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº2028/018 e Nº2029/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº118/018 do vereador 
Wagner Enoque – Á Gestora e a Coordenação Pedagógica da Creche Edilia Moraes 
pelos serviços prestados a comunidade e pelo atendimento aos Estagiários. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº123/018 da 
vereadora Silvinia Pereira – Pelo falecimento da Sra. Orlanda Meira de Jesus. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente convida para 
fazer uso da palavra a Sra. Dona Isabel, líder do setor Canaã conforme foi aprovado 
pelo plenário. A Sra. Isabel ressalta que vieram a esta Casa de Leis pedirem o apoio 
dos vereadores, pois no Setor Canaã há famílias e pessoas que estão buscando o 
direito da moradia. Diz que estão esquecidos como ser humano, como cidadãos, 
sendo que pagam seus impostos e no dia das eleições votam como todos os 
eleitores e questiona por que não olham para o setor Canaã. Em aparte o vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que esse problema da regularização fundiária é algo 
muito complicado no nosso município e que é preciso também que a Empresa de  
energia olhe para essa comunidade e que coloca-se a disposição para ajudar no que 
for possível.  O vereador Wagner Enoque diz que a comunidade do setor Canaã 
está usando a energia do programa “Luz para Todos”, ou seja, não entende porque 
a empresa Energisa cortou a energia dessa comunidade. O vereador Wagner 
Enoque diz que gostaria de solicitar á todos os vereadores para que possam fazer 
um requerimento assinado por todos pedindo ao Gestor Municipal que possa 
interferir no sentido de que essa comunidade possa ter o direito de terem energia e 
água de qualidade. A vereadora Silvinia Pereira cumprimenta o vereador Wagner 
Enoque por ter trazido para este Parlamento a causa dessa comunidade e que é um 
problema muito serio e que precisa do apoio de todos. O vereador Joaquim Quinta 
Neto diz que gostaria de manifestar o seu apoio, pois causas como essa não podem 
ser esquecidas e faz o compromisso de que irá pessoalmente ao proprietário da 
imobiliária para ver de fato como está á situação do setor Canaã e como poderão 
ajudar essa comunidade e convida o vereador Wagner Enoque para acompanha-lo 
nessa visita. O vereador Geraldo Silva diz que essa questão da regularização 
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fundiária é uma questão muito complexa, e que pode falar, pois já esteve á frente da 
Secretaria Municipal da Habitação e sabe das dificuldades que o município enfrenta 
para realizar esse trabalho. O vereador Delaite (Professor Delan) pergunta ao 
vereador Joaquim Quinta Neto se o mesmo sabe informar se o município já recebeu 
esse loteamento do empreendedor. O vereador Joaquim Quinta Neto diz que todo 
loteamento para ser entregue ao município deve estar com todo o projeto executado, 
ou seja, toda a infraestrutura básica pronta e executada e que não sabe informar 
isso a respeito do setor Canaã, por isso irá buscar essas informações junto ao 
proprietário da imobiliária responsável. O vereador Delaite (Professor Delan) diz que 
enquanto o Poder Público não receber o empreendimento como determina a Lei, o 
município não pode executar nenhum serviço, por isso é preciso saber ao certo de 
quem é a obrigação para fazer a cobrança correta. O Sr. Presidente agradece a 
presença da Sra. Isabel e diz que esta Casa de Leis sempre está aberta  para 
receber a todos e que irão ajudar no que for possível.  Oficio Nº008/2018 – Gabinete 
do vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 02 de Outubro de 2018. Tribuna: O vereador Geraldo Silva ressalta 
que gostaria de pedir a todos que no dia da votação que todos votem com 
consciência buscando o melhor para o nosso País. O vereador Joaquim Quinta Neto 
agradece ao Sr. Presidente pela agilidade de já ter criado a Comissão Especial  e 
fala aos nobres vereadores que os que quiserem participar a Comissão está aberta. 
A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz ao vereador Joaquim Quinta Neto que 
ela tem interesse de participar da Comissão. A vereadora Silvinia Pereira diz que 
gostaria de fazer um destaque especial pelo Dia do Idoso que foi comemorado 
ontem dia 01 de outubro. Considerações Finais: A vereadora Silvinia Pereira pede a 
todos que votem com consciência pensando num País melhor.   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.   


