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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quinze 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,Enoque Neto 
Rocha de Souza, 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 da 
Pires,  Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
dezessete. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Wagner Enoque para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em João – Capitulo 08 e Versículo – 32. O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio nº99/2018 – ARN/REI/IFTO – Ministério da Educação – 
Assunto: Solicitação de apoio para expansão. Oficio GAB/SMS Nº1389/2018 – 
Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: Resposta aos Requerimentos do 
Vereador Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). Oficio GAB/SMS Nº1397/2018 – 
Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: resposta aos Requerimentos do Vereador 
Delaite Rocha da Silva (Professor Delan). Oficio GAB/SMS Nº1396/2018 – 
Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: resposta ao Requerimento do Vereador 
Delaite rocha da Silva (Professor Delan). Oficio GAB/SMSW Nº1395/2018 – 
Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: resposta ao Requerimento do Vereador 
Wagner Enoque de Souza. Oficio GAB/SMS Nº1394/2018 – Secretaria Municipal de 
Saúde – Assunto: Resposta ao Requerimento do Vereador Israel Gomes da Silva. 
Oficio GAB/SMS Nº1392/2018 – Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: Resposta 
ao Requerimento do Vereador Geraldo Francisco da Silva. Oficio GAB/SMS 
Nº1390/2018 – Secretaria Municipal de Saúde – Assunto: Resposta aos 
Requerimentos dos Vereadores Gilmar Oliveira Costa e Vereador Delaite Rocha da 
Silva (Professor Delan). Oficio GAB/SMS Nº1391/2018 – Secretaria Municipal de 
Saúde – Assunto: Resposta aos Requerimentos do Vereador Delaite Rocha da Silva 
(Professor Delan). Ordem Do Dia: O vereador Terciliano Gomes registra a presença 
do Sr. João Batista e faz um requerimento verbal solicitando cópias de todas as 
corespondências que foram lidas. O vereador Geraldo Silva faz um requerimento 
verbal para que possa ser inserida na pauta de hoje uma moção de aplauso de sua 
autoria. O Sr. Presidente determina que sejam providenciadas as cópias solicitadas 
pelo vereador Terciliano Gomes e coloca em votação a solicitação verbal feita pelo 
vereador Geraldo Silva. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador Aldair da 
Costa (Gipão) pede a suspensão da sessão para uma reunião com todos os 
vereadores. O vereador Divino Bethânia Junior parabeniza todos os professores pelo 
Dia do Professor, nas pessoas dos vereadores Delaite Rocha e Silvinia Pereira. Em 
seguida faz um requerimento verbal para que possa ser inserido na pauta de hoje, 
um requerimento de sua autoria e destaca que o mesmo não trata de nenhuma 
questão polêmica, mas foi um pedido feito pelo Sr. Zezé morador do setor Alto 
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Bonito. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação verbal feita pelo vereador 
Divino Bethânia Junior. Sendo aprovado por Unanimidade.  O vereador Gilmar 
Oliveira registra a presença da Sra. Adriana – Farmacêutica. A sessão é suspensa a 
pedido do vereador Aldair (Gipão). Reaberto os trabalhos. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº2140/018, Nº2141/018 e Nº2142/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Carlos da Silva Leite Nº2145/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº2030/018, Nº2031/018 e Nº2197/018. Em discussão. O vereador 
Divino Bethânia Junior destaca a propositura de nº2197 que solicita uma Caixa 
d’água para o povoado Alto Bonito, e que está atendendo um pedido desses 
moradores, pois o referido Povoado está sofrendo sem água. Em aparte o vereador 
Edimar Leandro parabeniza o autor das proposituras pela iniciativa da apresentação 
das mesmas. Em aparte ao vereador Joaquim Quinta neto ressalta que a nossa 
cidade possue 127 nascentes de águas catalogadas, mas que há pelo menos 90 em 
situação de degradação e que é preocupante, pois no futuro o nosso município pode 
sofrer com a falta de água e parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela 
importância do requerimento. Em aparte o vereador Delaite (Professor Delan) diz 
que é até desumano que com tanto desenvolvimento tecnológico, ainda há pessoas 
que são obrigadas a puxar água no balde e manifesta seu voto favorável à referida 
propositura. Em aparte o vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela propositura 
e ressalta que este problema da falta de água não é apenas do setor Alto Bonito, 
mas em muitos outros lugares. O vereador Divino Bethânia júnior agradece os 
apoios pelos apartes que foram feitos. Em votação os requerimentos do vereador 
Divino Bethânia Júnior. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº2181/018 e Nº2182/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza Nº2185/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº2159/018 e Nº2160/018. Em discussão. O vereador Geraldo Silva destaca 
a propositura de nº2160 que trata da reforma do Cristo Redentor, sendo que a verba 
que seria destinada para o Carnaval deste ano e que não ocorreu seria para essa 
reforma, e até hoje nada foi feito. Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que foi 
acordado que o município faria a reforma do Cristo Redentor e que a Igreja Católica 
ficaria com a responsabilidade de administrar e cuidar dessa do Cristo Redentor 
após a reforma feita e que essa propositura do vereador Geraldo Silva é muito 
importante e o parabeniza pela apresentação. O vereador Geraldo Silva agradece o 
aparte e destaca que o vereador Terciliano Gomes lembrou algo muito importante.  
Em votação os requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2161/018 e 
Nº2162/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº2187/018 e Nº2188/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
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Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2150/018, Nº2151/018 e Nº2152/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa: Nº2190/018 e Nº2191/018. Em discussão. 
O vereador Joaquim Quinta Neto destaca a propositura de nº2190 que solicita a 
abertura da Casa de Acolhimento Ana Carolina que já foi inaugurada, mas não está 
funcionando e diz que procurou informações para poder apresentar essa propositura 
e que foi informado que esta Casa ainda não está funcionando por problemas 
administrativos. O vereador Wagner Enoque parabeniza o vereador Joaquim Quinta 
Neto pela apresentação das proposituras e em especial a de nº2190 e diz que estão 
vendo que está faltando administração, pois há recursos para que se coloque para 
funcionar essa Casa de Acolhimento. A vereadora Silvinia Pereira diz que o 
importante é que encontrem a solução para que essa Casa comece a funcionar e 
não ficarem procurando os culpados. O vereador Joaquim Quinta Neto diz que 
acredita que esses impedimentos sejam apenas questões burocráticas e por isso 
está apresentando esse requerimento para que possam dar agilidade nessa 
questão.  Em votação os requerimentos do vereador Joaquim Quinta Neto. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Jose Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº2176/018 e Nº2177/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane 
Mudança): Nº2107/018, Nº2108/018 e Nº2109/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia pereira de Sousa 
Pires: Nº2146/018, Nº2147/018, Nº2148/018, Nº2149/018 e Nº2158/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº2168/018, Nº2169/018, Nº2170/018, Nº2171/018 e 
Nº2172/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de 
Aplauso do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº126/018 – Ao 
Deputado Estadual Elenil da Penha Alves de Brito pelo êxito nas eleições de 2018 
sendo reeleito com 16.826 votos no Estado do Tocantins.  Nº124/018 – A Sra. Maria 
Salete Araújo, por ser a primeira Merendeira da Escola Municipal Maria da 
Conceição e a mesma se aposenta neste mês. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Pesar da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires: Nº125/018 - Pelo falecimento da Ex-professora Universitária a Sra. 
Eusamar Aguiar Lopes Concesso. Nº127/018 – Pelo falecimento do Sr. Manoel 
Messias Lopes. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação 
Nº071/018 do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). A indicação será 
encaminhada a quem de direito. Tribuna: O vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) diz que gostaria de deixar o seu reconhecimento a todos os professores que 
trabalham diuturnamente buscando sempre ajudar a todos e em especial diz que 
gostaria de deixar registrada essa homenagem ao seu pai que foi e sempre será o 
seu maior professor e parabeniza os vereadores Marcus Marcelo, Silvinia e Maria 
José (Zezé Cardoso) por serem professores. Diz que gostaria de agradecer por 
todos os votos que recebeu nas eleições que disputou. A vereadora Silvinia Pereira 
diz que gostaria de parabenizar todos os professores pelo Dia do Professor que é 
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hoje, sendo uma data muito especial. Ressalta que gostaria de homenagear todos 
os mestres na pessoa do ilustre Fernando Haddad que é o candidato do seu partido 
á presidência do Brasil e diz que a partir do dia primeiro de Janeiro ele terá a missão 
de fazer com que o País pacificado pelo dialogo dê ênfase aos livros e aos estudos 
acima de qualquer coisa, PIS só com o ensino e estudo um país tem crescimento. 
Em seguida a vereadora Silvinia Pereira faz a leitura de um texto sobre a história de 
visa do candidato Fernando Haddad e que o mesmo se encontra arquivado na 
Secretaria da Câmara. O vereador Wagner Enoque diz que o candidato Fernando 
Haddad pode até ser professor e o cumprimenta pelo dia de hoje, mas destaca que 
não quer o seu País seja governado por uma pessoa que foi o pior prefeito da 
cidade de São Paulo e por isso declara o seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro. 
Considerações Finais: O vereador Divino Bethânia Junior diz que esse candidato 
Fernando Haddad não passa de um garoto de recado e que o mesmo é 
comandando por um presidiário e que o povo do nosso País dará essa resposta nas 
urnas e irá eleger o candidato Jair Bolsonaro que busca o resgate da família, da 
decência e do trabalho honesto. O vereador Manoel Messias (Mane Mudança) diz 
que é família e o candidato Jair Bolsonaro é família e por isso é 17 é Jair Bolsonaro. 
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.   


