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 Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e quatro 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 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 e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o 
Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Aldair da Costa 
(Gipão) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em 1º Tessalonicense 
– Capitulo 05, Versículo 16 - 18. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº007/2018 – Gabinete do vereador Enoque Neto Rocha de Souza – Assunto: 
Justificativa de ausência. OF.Nº178/2018/GAB/DM – Gabinete da Deputada Dulce 
Miranda – Assunto: Resposta a Indicação Nº068/2018 de autoria do vereador José 
Ferreira Barros Filho. OF.Nº179/2018/GAB/DM – Gabinete da Deputada Dulce 
Miranda – Assunto: Resposta a Indicação Nº068/2018 de autoria do vereador Jose 
Ferreira Barros Filho. Ofício Nº474/018/SMF – Secretaria Municipal da Fazenda – 
Assunto: Envio dos Extratos Bancários referente ao mês de Agosto de 2018. Oficio 
Nº472/018/SMF – Secretaria Municipal da Fazenda – Assunto: Envio dos Extratos 
Bancários referente ao mês de Julho de 2018.   Ordem Do Dia: Visita Institucional: 
Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins – CRCTO – Assunto: Dia do 
Profissional da Contabilidade. Oficio nº006/2018 – CRTO/PRES – Assunto: Dia do 
Profissional da Contabilidade. O Sr. Presidente registra as presenças dos 
Contadores e Contadoras que vieram participar dessa sessão e os convida para 
ocuparem a Tribuna de Honra. Em seguida o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. 
Adriano Nepomuceno – Presidente do Conselho do Regional de Contabilidade. O Sr. 
Adriano agradece essa Casa de Leis por ter abeto esse espaço e diz que é um 
prazer muito grande participar dessa homenagem a todos os Contadores e 
Contadoras da nossa cidade. Com a palavra o Sr. Alberto que cumprimenta a todos 
os presentes e agradece por essa belíssima homenagem e que todos os Contadores 
estão muitos honrados em recebê-la. Com a palavra o Sr. Eugênio Piva que destaca 
ser uma honra muito grande voltar a essa Casa de Leis para participar dessa 
homenagem a todos os Contadores e agradece a todos os vereadores pela 
realização dessa sessão. O Sr. Floripio cumprimenta a todos os vereadores e pede 
que olhem com carinho com relação a elaboração das Leis Fiscais do nosso 
município, pois é um dos mais travados para a liberação de novas empresas e 
agradece por essa homenagem. O vereador Aldair da Costa (Gipão) pede ao Sr. 
Presidente que possa ser ouvida uma Contadora e deixa registrado o seu 
reconhecimento e respeito a todos os Contadores. O Sr. Presidente coloca em 
votação o uso da palavra não apenas por uma , mas por três Contadoras para que 
sejam justos. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra a Sra. Talita que diz 
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ser uma honra estar presente nesta Casa de leis e pede aos vereadores que quando 
foram fazer alguma alteração nas Leis Fiscais, que convidem os Contadores para 
ajudarem e auxiliarem no que for possível. Com a palavra a Sra. Juliana Piva, que 
cumprimenta a todos os presentes e destaca que é uma honra ser chamada de 
Juliana Piva, pois é filha do Contador Piva e que está seguindo os seus passos. 
Ressalta que e Presidente da ASCA – Associação dos Contadores de Araguaína e 
coloca-se a disposição para ajudar no que for preciso e agradece de coração por 
essa homenagem. Com a palavra a Sra. Antônia que cumprimenta a todos os 
presentes  e diz que gostaria de reforçar o pedido que foi feito pela sua colega Talita 
e agradece pela realização dessa homenagem. O vereador Divino Bethânia Junior 
diz que a fala das Contadoras sobre a questão do Parlamento foi muito bem 
colocada, pois essa Casa de Leis precisa sim aproximar-se mais da Classe dos 
Contadores para auxiliarem no que for possível quando forem votar as Leis como, 
por exemplo, a Lei Orçamentária do nosso município. Diz que as cobranças sobre os 
empresários são as maiores possíveis, já o incentivo são quase inexistentes, pois a 
carga tributária é enorme e eu gostaria de deixar esse registro. Com a palavra o 
vereador professor Delan que cumprimenta a todos os Contadores presentes na 
pessoa da esposa do vereador Israel Gomes a Sra. Talita. Diz que é muito 
importante saber como surgiu a profissão dos Contadores que é muita antiga e deve 
ser muito bem valorizada e reconhecida e deixa os parabéns a todos os Contadores. 
Com a palavra o vereador Manoel Messias ( Mané Mudança) diz que os Contadores 
deveriam ser mais reconhecidos, pois a saúde financeira de uma empresa depende 
do desempenho dos Contadores e que é uma classe que acaba sendo até 
discriminada e deixa o seu reconhecimento a todos os Contadores pelo trabalham 
que realizam. O vereador Israel Gomes diz que o coração de uma empresa passa 
pelas mãos de um contador  e que como foi pedido pela classe quando chegar 
alguma matéria do Executivo referente á questão tributária entrarão em contato com 
eles. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto diz que gostaria de deixar 
registrado a sua admiração pela classe dos Contadores e que é uma classe que 
precisa trabalhar preventivamente. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira que 
cumprimenta a todos os Contadores presentes nesta sessão e parabeniza a todos 
pelo Dia do Contador e deixa o seu reconhecimento a uma classe muito importante. 
O vereador Geraldo Silva cumprimenta e parabeniza a todos os Contadores e que 
esta casa de Leis esta sempre aberta a todos.   O vereador Gideon Silva registra a 
sua admiração pelo Contador Piva e que tem muito respeito não apenas pelo 
profissional que é mais também pela grande pessoa. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) diz que tem um carinho especial pela classe dos Contadores. O Sr. 
Presidente agradece a presença de todos os Contadores e suspende a sessão para 
que possam tirar um foto oficial com todos os Contadores e Contadoras presentes . 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador professor Delan solicita 
permissão do Parlamento para poder se retirar da sessão após a votação dos seus 
requerimentos. Em votação a solicitação feita pelo vereador professor Delan. 
Aprovada por Unanimidade. O vereador Carlos Silva pede a retirada de pauta do 
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Projeto de Lei Nº037/018 – Disciplina o serviço de caçambas “Containers” e 
caminhões de transporte e destinação de entulhos nas Vias Públicas no Município 
de Araguaína – TO e dá outras providências de sua autoria. O Sr. Presidente retira 
de pauta o Projeto de Lei Nº037 a pedido do autor da mesmo. A vereadora Silvinia 
pede alteração de pauta para a votação da moção de pesar de sua autoria, pelo 
falecimento da Sra. Maria Jose mãe do cantor Remilvan, pois precisará se ausentar 
para acompanhar o sepultamento. O Sr. Presidente coloca em votação as 
solicitações feita pela vereadora Silvinia Pereira. Sendo aprovadas por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº119/018 de autoria da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires 
– Pelo falecimento da Sra. Maria Rodrigues Milhomem. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº006/018 – Concede 
Comenda de Arte e Cultura a Banda de Música do 2º BPM (Batalhão de Policia 
Militar) do Tocantins. Autor: Terciliano Gomes Araújo. É feito a leitura na integra do 
referido projeto. Projeto de Decreto Legislativo Nº007/018 – Concede Título de 
Cidadão ao Sr. José Zelmar Nogueira Lima e dá outras providências. Autor: 
Terciliano Gomes Araújo. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. O Sr. 
Presidente informa que solicitou que fosse feita a leitura dos referidos projetos para 
que seja dado publicidade aos mesmos, mas de acordo com o Artigo 67 – Inciso II 
do Regimento Interno da Câmara Municipal os Projetos não poderão ser votados 
pela ausência do autor dos mesmos.  Projeto de Decreto Legislativo Nº008/018 – 
Concede Título de Cidadão ao Major QOPM Dernivaldo da Costa Tirelo e dá outras 
providências. Autor: Gideon da Silva Soares. É feito a leitura na integra do referido 
projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente diz que foi informado que o vereador Terciliano Gomes já chegou na 
cidade e já está vindo para a Câmara Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº009/018 – Concede Título de Cidadão ao Capitão e Maestro Marcos Antônio do 
Vale Ferreira e dá outras providências. Autor: Gideon da Silva Soares. É feito a 
leitura na integra do referido projeto.  O vereador Terciliano Gomes acaba de chegar 
à sessão. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº006/018 – Concede Comenda de Arte e Cultura a Banda de 
Música do 2º BPM (Batalhão de Policia Militar) do Tocantins. Autor: Terciliano 
Gomes Araújo. Em 1ª discussão. O autor do projeto destaca que apresenta essa 
Comenda como uma forma de reconhecimento ao grande trabalho que a Banda de 
Música do 2º BPM realiza e que é um trabalho que precisa ser reconhecido por 
todos. Em aparte o vereador Joaquim Quinta Neto parabeniza o vereador Terciliano 
Gomes pela apresentação dessa Comenda. Em aparte o vereador professor Delan 
diz que é preciso saber reconhecer quando se realiza um bom trabalho e que a boa 
musica vem do dom de Deus e gostaria de parabenizar o autor pela apresentação 
da matéria manifesta seu voto favorável. O vereador Terciliano Gomes faz a leitura 
da história de criação da Banda de Musica do 2º BPM e pede o voto favorável dos 
nobres vereadores. Em 1ª votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº006/018. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº007/018 – Concede 
Título de Cidadão ao Sr. José Zelmar Nogueira Lima e dá outras providências. Autor: 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Terciliano Gomes Araújo. Em 1ª discussão. O vereador Terciliano Gomes diz que é 
uma honra apresentar esse Título de Cidadão ao Sr. José Zelmar e destaca que 
essa Casa de Leis é criteriosa para homenagear as pessoas com o Titulo de 
Cidadão. Em 1ª votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº007/018. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente diz que em repeito aos  Policiais Militares que estão 
presentes nesta sessão,  pede permissão ao Plenário para ouvirem o Comandante 
Miranda para que o mesmo possa fazer os devidos agradecimentos. Não havendo 
objeção por parte do Parlamento convida o Comandante Miranda para fazer uso da 
palavra. O Comandante Miranda diz que é uma honra e se sente orgulhoso pelas 
homenagens que foram feitas aos seus colegas militares. Diz que a Banda do 2º 
BPM é muito importante e que está muito preocupado, pois a Banda já está quase 
acabando, está bastante reduzida e hoje são apenas oito ou nove integrantes e que 
não quer ver essa Banda acabar por falta de contingente e por isso pede o apoio de 
todos, destaca que todos que foram homenageados são merecedores dessa 
honraria e agradece esta Casa de Leis pelo reconhecimento que foi feito. O 
vereador Professor Delan pede alteração de pauta para a votação das suas 
proposituras.  A sessão é suspensa para que possam tirar uma foto oficial com os 
Policiais Militares presentes na sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Professor Delan. Sendo 
aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan): Nº1838/108 e Nº1839/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Wagner Enoque pede permissão para 
poder se retirar da sessão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos 
do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº2032/018, Nº2084/018 e Nº2085/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº1977/018 e 
Nº1977/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº2051/018, Nº2052/018 e Nº2054/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº2058/018 e Nº2059/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1954/018 e 
Nº1955/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2043/018 
Nº2044/018 e Nº2045/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa: Nº2043/018, 
Nº2036/018, Nº2037/018 e Nº2080/018. Em discussão. O autor destaca a 
importância da propositura de nº2080/018. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané 
Mudança): Nº2069/018, Nº2070/018 e Nº2071/018. Em discussão. O autor dos 
requerimentos ressalta a importância da propositura de Nº2070/018. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº2062/018 e Nº2063/018. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2039/018, Nº1987/018, Nº2020/018, Nº2021/018 e Nº2022/018. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes destaca a propositura de Nº2039/018 que trata do estudo 
para a realização do Concurso Publico para o Quadro da guarda Municipal e diz que 
gostaria de registrar que quando o vereador Joaquim Quinta Neto estava como 
Secretário municipal da Administração o mesmo manifestou muito empenho para a 
realização do Concurso público do Município. O vereador Joaquim Quinta Neto 
agradece pela deferência e parabeniza o autor pela relevância dos requerimentos 
em especial a de Nº2039/018 e Nº1987/018. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso do Vereador Manoel Messias Moreira de Brito 
(Mané Mudança) – Ao Sr. Augusto Gratão e a Sra. Elvita Gonçalves Gratão, por 
completarem Bodas de Diamante no dia 21/09/2018 “60 anos de casados”. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº114/018 
do vereador Gilmar Oliveira Costa – A Escola Municipal Benedito Canuto Braga, por 
ultrapassar a meta estabelecida pelo INEP e alcançar a nota 6.9 no IDEB referente 
ao ano 2017. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Divino Bethânia Junior pede a suspensão da sessão para uma reunião na sala da 
Presidência com todos os vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
Tribuna: O vereador Joaquim Quinta Neto diz que gostaria de informar a todos sobre 
a situação em que se encontra o Lago Azul, todos precisam se conscientizar da 
preservação do Lago Azul, pois o mesmo está sendo destruído.  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.   


