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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos onze 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, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, 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 treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador 
Joaquim Quinta Neto  para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Jó – 
Capítulo – 02, Versículo – 04. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº026/2018 – CM/GVG – Gabinete do vereador Gilmar oliveira Costa – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 11/09/2018. Ofício Nº018/2018 – 
Gabinete do vereador Israel Gomes da Silva – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 11 de Setembro de 2018. Ofício Nº006/2018 – Gabinete do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 
11/09/2018. Ofício nº4089/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – Assunto: 
Contrato de Repasses celebrado entre o Município de Araguaína e a Caixa 
Econômica Federal.  Ordem Do Dia: 2ª 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 2ª discussão do 2º Turno. Em 2ª votação do 2º Turno. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1942/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1872/018, Nº1919/018, 
Nº1974/018, Nº1975/018 e Nº1976/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané 
Mudança): Nº1936/108 e Nº1946/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1952/018, 
Nº1953/018 e Nº1965/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº1804/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1972/108 e Nº1973/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Júnior) Nº1909/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaite Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº1823/018, Nº1824/018, Nº1825/018, Nº1826/018 e 
Nº1827/018. Em discussão. O autor das proposituras ressalta que o Setor Novo 
Horizonte está necessitando de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem 
para atenderem na Unidade Básica de Saúde e que esta Unidade está precisando 
de reforma nas instalações do prédio e espera que as solicitações apresentadas 
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possam ser atendidas. O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela 
apresentação das proposituras, destaca que no setor Novo Horizonte tem médico e 
enfermeiro para atender, contudo a demanda é muito grande e os profissionais não 
dão conta de atender, pois os moradores dos assentamentos vizinhos procuram a 
Unidade Básica de Saúde do Novo Horizonte. Destaca que a maior dificuldade é 
com relação ao atendimento odontológico, pois sempre está com algum aparelho 
quebrado, mas diz que já conversou com o Sr. Secretário Municipal de Saúde e o 
mesmo já está tomando as devidas providências, inclusive será providenciado um 
local melhor para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde. Em votação os 
requerimentos do professor Delan. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 
informa que irá suspender a pauta para que seja feito a leitura do Requerimento 
Nº1997/018 de autoria do vereador Leonardo Lima Silva – Licença para assumir o 
Cargo de Presidente do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável – 
Araguaína Sustentável, no período de 11/09/2018 a 31/12/2018. Após a leitura do 
Requerimento Nº1997/018 o Sr. Presidente coloca o mesmo em discussão. O 
vereador Leonardo Lima diz que está se licenciando para assumir a Presidência do 
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento e que foi convidado pelo Sr. Prefeito 
Ronaldo para assumir esse cargo e que esta será uma nova etapa na sua vida e que 
tentará realizar um bom trabalho. Destaca que na sua vaga assumirá a Suplente 
Silvinia Pereira, que já foi vereadora desta Casa de Leis e deseja a mesma muita 
sorte nessa nova etapa. O vereador Aldair da Costa (Gipão) registra as presenças 
do Sr. Gean – Psicólogo, do Sr. Marlan e do Sr. Fernando. Ressalta que muitos 
podem questionar a licença do vereador Leonardo Lima, mas destaca que ele 
mesmo já passou por algumas fases durante os seus mandatos de vereador, como 
por exemplo, já assumiu a FUNAMC e que tudo sempre é um aprendizado e um 
crescimento. O vereador Aldair (Gipão) diz que tem certeza que o vereador 
Leonardo Lima exercerá um grande trabalho e manifesta seu voto favorável ao 
pedido de licença.  O vereador Leonardo Lima agradece o vereador Aldair pelas 
palavras. O vereador Joaquim Quinta Neto parabeniza o vereador Leonardo Lima 
pela oportunidade que está se abrindo na sua carreira política e administrativa e 
destaca que o mesmo discutirá grandes projetos nas áreas política, ambiental e 
tecnológica. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) deseja muito sucesso ao 
vereador Leonardo Lima. O vereador Delaite (Professor Delan) ressalta que o 
vereador Leonardo Lima irá viver uma nova experiência na sua vida e que o mesmo 
é conhecedor e exerce a palavra de Deus. Em votação o Requerimento Nº1997/018. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente declara licenciado o vereador 
Leonardo Lima Silva. Em seguida é feito a leitura do Oficio Nº621/018 de 
Convocação da 1ª Suplente de vereador (a) da Coligação “Segue em Frente 
Araguaína” a Sra. Silvinia Pereira de Sousa Pires. Após a leitura o Sr. Presidente 
convida os vereadores Maria José ( Zezé Cardoso) e Joaquim Quinta Neto para 
adentrarem ao Plenário com a 1ª Suplente de vereador (a) a Sra. Silvinia Pereira.    
O Sr. Presidente faz a leitura do Juramento e solicita da 1ª Suplente de vereador (a) 
Silvinia Pereira de Sousa Pires que possa repetir o Juramento conforme a leitura 
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feita. Em seguida o Sr. Presidente declara empossada no cargo de vereadora a Sra. 
Silvinia Pereira de Sousa Pires. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires que cumprimenta a todos os presentes e em especial os seus familiares 
e destaca que gostaria de agradecer ao vereador Leonardo Lima e ao Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas por terem lhe dado essa oportunidade de poder assumir essa vaga 
de vereadora e ressalta que essa será uma nova fase na sua vida que irá enfrentar 
com muito afinco e determinação. A vereadora Silvinia Pereira diz que irá honrar os 
1016 votos que lhe foram confiados e irá honrar também aos companheiros que lhe 
oportunizaram de poder estar nesta Casa de Leis e agradece muito a Deus por mais 
essa oportunidade. O vereador Joaquim Quinta Neto cumprimenta a vereadora 
Silvinia e deseja muito sucesso nesta nova etapa da sua vida. O vereador Terciliano 
Gomes registra as presenças do Coordenador da Biblioteca Pública, o Professor 
João Luis, o Bibliotecário o Sr. Reinaldo Lobato e o Professor James Aguiar (Direção 
do Sintet), diz a vereadora Silvinia que se sinta muito bem vinda por estar de volta a 
esta Casa de Leis. O Sr. Presidente cumprimenta a vereadora Silvinia Pereira e 
deseja tudo de bom. Dando continuidade a ordem do dia. Requerimento do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1945/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de 
ressaltar a data de hoje “11 de Setembro”, que foi uma data que marcou muito, pois 
faz dezessete anos que ocorreu o atentado as Torres Gêmeas, sendo o maior ato de 
terrorismo já registrado. Diz que para muitos talvez não tenha nenhum significado, 
mas para aqueles que acreditam no Deus que promove o bem, sabem que esse ato 
teve também um marco muito grande, pois a solidariedade humana foi algo que 
esteve muito presente e que faz esse registro para que essa data não passe 
despercebida neste Parlamento. 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.   
  

 
 

 


