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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezessete 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,  Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Israel Gomes da Silva,Joaquim Quinta Neto 
Barbosa, Manoel Messias Moreira de Brito, Silvinia Pereira de Sousa Pires, 
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 Israel Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do 
Salmo – 127. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Interno Nº47/2018 – 
Gabinete da vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) – Assunto: Ausência da 
vereadora na sessão do dia 17/09/2018. Oficio Interno Nº33/2018 – Gabinete do 
vereador Divino Bethânia Júnior – Assunto: Ausência na sessão do dia 17/09/2018. 
Ordem Do Dia: 3ª 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 3ª 
discussão do 2º Turno. Em 3ª votação do 2º Turno a Proposta de Emenda 
Nº005/018. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
Sousa (Gipão): Nº1999/018, Nº2000/018 e Nº2001/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos da Silva Leite 
Nº1949/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1828/108, 
Nº1830/018, Nº1831/018, Nº2013/018 e Nº1832/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro) Nº1998/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº1912/018 e Nº1913/018.  Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº1961/018 Nº1962/018, Nº1963/018 e Nº2008/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Delaite (professor Delan) pede 
autorização para poder se retirar da sessão após a votação de todos os 
requerimentos. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delan. Sendo aprovado 
por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa: 
Nº2025/018 e Nº2026/018. Em discussão. O vereador Joaquim Quinta Neto destaca 
a solicitação que pede a reforma do Espaço Cultural que é algo que precisa ser feito 
com urgência, pois é um local que está sendo pouco valorizada pelo poder público. 
Ressalta que a propositura que solicita a expansão da malha de ciclovia é um 
pedido que a população vem solicitando muito, pois a prática do ciclismo está 
crescendo muito na nossa cidade, não podendo esquecer o grande número de 
pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. O vereador professor Delan 
parabeniza o autor pela apresentação das proposituras e manifesta seu voto 
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favorável. A vereadora Silvinia cumprimenta o vereador Joaquim Quinta Neto por ter 
apresentado proposituras de suma importância e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto favorável. O vereador Manoel 
Messias (Mané Mudança) diz que ficou muito feliz com a apresentação da 
propositura que solicita a reforma do Espaço Cultural e parabeniza o vereador 
Joaquim Quinta Neto pela iniciativa e manifesta seu voto favorável.  Em votação os 
requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº1805/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): Nº2033/018. Em discussão. O 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que apresenta uma propositura 
solicitando a reforma da Praça da Vila Aliança, uma vez que, essa Praça faz parte 
da história de Araguaína e nunca passou por uma revitalização. O vereador 
professor Delan diz que ano passado foram três pedidos de reforma dessa Praça e 
até hoje nada foi feito. Destaca que na gestão do Ex-Prefeito Joaquim Quinta 
aconteceu uma única reforma nessa Praça da Vila Aliança e depois disso nenhum 
gestor conseguiu fazer uma reforma e por isso vota favorável. O vereador Joaquim 
Quinta Neto manifesta seu voto favorável e parabeniza o autor pela apresentação da 
propositura. O vereador Israel Gomes diz que apresentou emenda para essa 
destinação de reformas de praças da nossa cidade e ressalta que seria muito 
importante que os vereadores se reunissem para irem conversar com o Secretario 
Municipal de Infraestrutura para cobrarem do mesmo essa questão da reforma das 
Praças da nossa cidade. O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela 
apresentação dessa propositura. Em votação a propositura de Nº2033/018. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Enoque Neto pede autorização para poder 
se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Enoque Neto. 
Sendo aprovada por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1873/018, Nº1874/018, Nº2017/018, Nº2018/018 e Nº2019/018. Em 
discussão. O vereador Terciliano Gomes diz que já cobrou por diversas vezes a 
realização do concurso público para o Quadro da Educação, da Saúde e do Quadro 
Geral, visto que a população está sempre cobrando essa realização dos concursos 
públicos. Com relação à propositura que solicita a inclusão da categoria acima de 
sessenta anos nas disputas de corrida de rua, será uma forma de valorizarem as 
pessoas que se enquadram nessa categoria. A vereadora Silvinia manifesta seu 
voto favorável e destaca a importância das referidas proposituras. O vereador 
Manoel Messias (Mane Mudança) parabeniza o autor pela apresentação da 
propositura de nº1874/018. O vereador Terciliano Gomes diz que gostaria de 
reforçar que espera que as referidas Secretarias que solicita os estudos para a 
realização do Concurso Público possam responder com urgência as suas 
solicitações. O vereador Joaquim Quinta Neto informa que quando estava à frente 
da Secretária da Administração pode informar que essa questão do Concurso 
Público é algo que está bem adiantado e que em breve o Executivo Municipal irá 
fazer esse comunicado. Com relação a propositura que pede a inclusão da categoria 
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acima de sessenta anos nas corridas de rua deixa como sugestão para que a 
premiação dessa categoria seja a melhor como forma de estimulo e desde já 
manifesta seu voto favorável em todas proposituras apresentadas. Em votação os 
requerimentos do vereador Terciliano Gomes. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2005/018 e Nº2006/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso do 
vereador Terciliano Gomes Araújo – Á Procuradora de Justiça Ana Paula Reigota, 
pela vitória na eleição realizada pelo Conselho Superior do Ministério Público, onde 
a mesma foi promovida ao cargo de Procuradora de Justiça. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso do Vereador Wagner 
Enoque de Souza Nº115/018 – Ao Casal Raimundo Alves Guida e Josefa Avelino de 
Brito Guida, pelos 50 anos de casados. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. . Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Israel Gomes diz que gostaria de cumprimentar a vereadora Silvinia pelo 
seu retorno a esta Casa de Leis e que a mesma seja muito bem vinda e deseja 
muito sucesso e sorte nessa nova etapa. A vereadora Silvinia agradece ao vereador 
Israel Gomes pelos cumprimentos e diz que mesmo no período que ficou fora da 
Câmara não deixou de fazer política, pois ainda acredita no lado bom da política e 
de como a política pode ser positiva para a nossa população. Com a palavra o 
vereador Joaquim Quinta Neto destaca que postou algo nas redes sociais sobre a 
questão de ser vereador e que recebeu muitos comentários positivos e sugestões e 
que mesmo diante de tantas demandas é preciso priorizar os critérios mais 
importantes para que não se cometa erros, como muitas vezes acontece, por isso 
sabe da importância de ocupar esse cargo de vereador, mesmo estando neste cargo 
por apenas um período e que tentará fazer e realizar um trabalho positivo e que 
possa fazer a diferença na vida da nossa população. Com a palavra a vereadora 
Silvinia diz que esteve compondo o Conselho de Fiscalização da Educação e que 
ficou muito feliz em ver como o Deputado Eduardo Siqueira Campos está investido 
na educação e por essa razão destaca que o nobre Deputado Eduardo Siqueira 
Campos disponibilizou recursos para investir na UNITINS e que gostaria de deixar 
esse registro.  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.   


