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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dez dias do mês de Setembro 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 Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Geraldo 
Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva,Joaquim Quinta 
Neto Barbosa, Leonardo Lima Silva, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria José 
Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Israel Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador 
faz a leitura do Salmo – 96. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº016/2018 – Gabinete do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Ausência 
nas sessões dos dias 10, 11,17 e 18/09/2018 por motivo de cirurgia oftalmológica 
(Atestado médico anexado ao oficio). Oficio Nº005/2018 – Gabinete do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: Ausência na sessão do dia 10/09/2018. 
Oficio Nº066/2018 – CRCTO/PRES – Conselho Regional de Contabilidade do 
Tocantins – Assunto: Dia do Profissional de Contabilidade. OFICIO CIRCULAR 
Nº02/2018 – Superintendente Geral da FUNAMC – Sra.Valdirene dos Santos 
C.Lopes – Assunto: FUNAMC. O vereador Divino Bethânia Junior diz que esse ofício 
da FUNANC é um absurdo, ou seja, além de desqualificar todos os Secretários que 
constam o nome neste ofício, não entendeu o porquê que a Superintendente 
encaminhou esse ofício para a Câmara Municipal e pede cópia do ofício, pois irá 
conversar com o Sr. Prefeito Municipal e mostrar esse ofício. O Sr. Presidente 
solicita que seja distribuído cópias desse oficio a todos os vereadores presentes na 
sessão. Ordem Do Dia: 1ª votação do 2º Turno – Proposta de Emenda á Lei 
Orgânica Nº005/018 – Dispõe sobre a modificação do § 7º do Artigo 26 da Lei 
Orgânica do Município de Araguaína – TO e dá outras providências. Autor: 
Parlamentares. Em 1ª discussão do 2º Turno.  O vereador Delaite (Professor Delan) 
esclarece ao vereador Joaquim Quinta Neto que essa matéria está apenas 
regulamentando algo que já consta no Regimento Interno da Casa e que precisava 
ficar em concordância com a Lei Orgânica do Município. Em 1ª votação do 2º Turno 
a Proposta de Emenda Nº005/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº040/018 – Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº1. 609/95 e dá outras 
providências (Conselho Municipal de Alimentação Escolar). Autor: Executivo 
Municipal. Com Emenda.  Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): 
Nº1944/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Carlos da Silva Leite Nº1948/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº1819/108, Nº1820/018, Nº1821/018, Nº1822/018 e Nº1829/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº1907/018 e Nº1908/018. 
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Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1969/018, Nº1970/018 
e Nº1971/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador 
Israel Gomes registra as presenças do Sr. Agnaldo e do Sr. Pedro. Requerimento do 
vereador Gilmar Oliveira Costa (Gilmar da Auto Escola) Nº1958/018.  Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes 
da Silva (Israel da Terezona): Nº1959/108 e Nº1960/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel Gomes pede permissão 
para poder se retirar da sessão, pois tem uma viagem marcada para Palmas – TO 
às quinze horas. Em votação a solicitação feita pelo vereador Israel Gomes. Sendo 
aprovada por unanimidade. Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1803/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1950/018, Nº1951/018 e 
Nº1964/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): 
Nº1934/018 e Nº1935/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
O vereador Gilmar Oliveira solicita permissão para poder se retirar da sessão, pois 
tem um compromisso hoje em Palmas – TO. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador Gilmar Oliveira. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador Wagner 
Enoque registra a presença do pastor Iran. Requerimentos do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº1922/018, Nº1923/018, Nº1924/018, Nº1925/018 e Nº1926/018. 
Em discussão. O vereador Terciliano Gomes destaca que já apresentou matéria 
para que possa ser feito um processo de licitação para que os pontos de ônibus da 
nossa cidade possam ser padronizados e que as solicitações que apresenta hoje 
referente a esse serviço são para reforçar essa questão. O vereador Delaite 
(Professor Delan) diz que com relação à solicitação para a construção de um Centro 
de Convivência para os Idosos, destaca que é preciso que o Poder Público se 
preocupe com o que já tem que é o Cantinho do Vovô, pois este necessita de 
pessoas para ajudarem nos trabalhos, mas ressalta que o autor das proposituras 
também está correto, pois a construção de um Cento de Convivência para Idosos irá 
ajudar muito e o parabeniza pela propositura.  Em votação os requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº1941/018 e Nº1943/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso do vereador Divino Junior 
do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº115/018 – A todos os membros do Grupo 
Falcões de Aço Moto Clube, pelos 10 anos e pela realização do 12° MOTOEMA – 
Encontro Motociclístico de Araguaína em comemoração ao seu Aniversário realizado 
nos dias 07, 08 e 09 de setembro de 2018. Em discussão. O autor da moção 
destaca que o Grupo Falcões de Aço desempenha um grande projeto social na 
nossa cidade, com a realização desse encontro arrecadando muitos alimentos e 
distribuindo para Instituições que precisam. O vereador Wagner Enoque manifesta 
seu voto favorável e parabeniza o autor pela moção. O vereador Joaquim Neto 
manifesta seu voto favorável e parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela 
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apresentação da moção e destaca que o Grupo Facões de Aço faz parte da história 
da nossa cidade e deixa como sugestão para que se possível esse grupo possa 
participar do Compra Direta do nosso Município. Em votação a moção nº115/018. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso do Vereador Wagner Enoque de 
Souza Nº113/018 – Ao COMEARA – Conselho de Ministros Evangélicos de 
Araguaína, pela Marcha para Jesus, evento realizado no dia 1° de Setembro na 
cidade de Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Indicação Nº070/018 do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). A 
Indicação será encaminhada a quem de direito. Tribuna: O vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que gostaria de falar sobre o fato que ocorreu com o Candidato a 
Presidência do Brasil o Sr. Jair Bolsonaro e ressalta que isso foi um absurdo, pois 
um candidato que estava sendo ovacionado pelo povo e foi cruelmente atacado por 
um cidadão que o feriu com uma faca e que isso poderia ter acontecido com 
qualquer um que tenha o mesmo pensamento que o Sr. Jair Bolsonaro, e diz que é 
com muita revolta que usa a palavra para expressar o seu posicionamento. Destaca 
que a pessoa por manifestar seu posicionamento não pode ser agredida e ressalta 
que é preciso mudar a situação que se encontra o Brasil e a única pessoa que se 
manifestou para fazer essa mudança, hoje está hospitalizado que é o candidato Jair 
Bolsonaro e diz que a partir de hoje irá ecoar a sua voz em favor dele, pois o mesmo 
não pode fazer isso por estar internado por ter levado uma facada. Ressalta que 
respeita as opiniões dos outros e pede que respeitem a sua e ressalta que tem fé 
que no dia das eleições irão mostrar nas urnas que a Bandeira do nosso País é 
verde e amarela e não é vermelha. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz 
que gostaria de manifestar seu apoio ao vereador Divino Bethânia Júnior e que vota 
com certeza no dezessete que é o número do Sr. Jair Bolsonaro, pois o nosso País 
precisa de um Presidente que faça com que o respeito e a ordem voltem. O vereador 
Joaquim Quinta Neto diz que gostaria de manifestar o seu repúdio pelo fato ocorrido 
com o candidato Jair Bolsonaro, mesmo não sendo o seu candidato deseja ao 
mesmo que se recupere bem, pois esse tipo de ação não pode ser aceito. O 
vereador Carlos Silva diz que também é eleitor do Jair Bolsonaro e que assim como 
o vereador Divino Bethânia Júnior também irá se manifestar de forma mais ampla, 
uma vez que, o seu candidato que é o Sr. Jair Bolsonaro está hospitalizado e que é 
o único candidato que tem a coragem de dizer realmente o que irá fazer na sua 
gestão. Considerações Finais: O vereador Joaquim Quinta Neto diz que gostaria de 
ressaltar que hoje é o Dia de Combate ao Suicídio e destaca que o índice de suicídio 
está crescendo muito no nosso Estado e no nosso País e que a sociedade precisa 
estar mais atenta para tentar ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades 
pensando em cometer suicídio. O vereador Wagner Enoque parabeniza o vereador 
Joaquim Quinta Neto por ter lembrado algo de suma importância. 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.   


