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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezesseis 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 
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 Gideon Soares para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 23. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
nº4835/2018/GIGOV PM/SR TOCANTINS – Caixa Econômica Federal – Assunto: 
Informa liberação de parcela – Ref.: Pró-Transporte nº0399. 475-64-Prefeitura de 
Araguaína.  O vereador Divino Bethânia Junior registra a presença do jovem Mateus 
Mariano, filho do vereador Aldair da Costa (Gipão). O vereador Edimar Leandro 
convida a todos que apoiaram o Deputado Elenil da Penha nessa ultima eleição para 
comparecerem num evento que ocorrerá dia 03 de Novembro na residência do Sr. 
Barraria. Ordem Do Dia: Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2173/018, Nº2175/018 e Nº2174/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: 
Nº2156/018, Nº2157/018, Nº2165/018, Nº2166/018 e Nº2167/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel 
Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): Nº2133/018, Nº2134/018 e Nº2135/018. 
Em discussão. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que esteve na 
cidade de Goianesia e que a mesma é toda monitorada por câmeras e que isso 
contribui muito para a segurança dos moradores, e destaca que a nossa cidade pelo 
porte que tem já era para estar funcionando esse sistema de monitoramento por 
câmeras. Destaca que esse sistema irá ajudar muito ao trabalho da policia e 
diminuirá os roubos, pois ele mesmo foi vitima e teve o seu veiculo roubado no 
centro da nossa cidade. O vereador Joaquim Quinta Neto parabeniza o vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança) pela apresentação das proposituras e diz que 
conhece a cidade de Goianesia, pois sua mãe reside nesta cidade assim como e a 
sua falecida avó também residia. Diz que realmente é um serviço de suma 
importância e que a nossa cidade precisa com urgência da instalação e 
funcionamento do mesmo. O vereador Israel Gomes parabeniza o autor das 
proposituras pela apresentação das mesmas. O vereador Edimar Leandro diz que 
seria muito importante que pudessem convidar para vir a esta Casa de Leis, o 
vereador licenciado Leonardo Lima que agora está á frente da pasta responsável por 
essa questão, para que possam saber ao certo como realmente está a situação da 
instalação do sistema de câmeras. Em votação os requerimentos do vereador 
Manoel Messias ( Mané Mudança). Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Jose Ferreira Barros filho (Ferreirinha): Nº2179/018 e Nº2180/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Joaquim Quinta Neto Barbosa Nº2192/018. Em discussão. O vereador Joaquim 
Quinta Neto ressalta que apresenta essa solicitação para que consigam fazer com 
que o trânsito da nossa cidade possa ter um fluxo melhor, por isso está solicitando a 
implantação dos semáforos sincronizados, uma vez eu, esse sistema faz com que os 
veículos possam transitar mais facilmente. O vereador Edimar Leandro ressalta que 
o Departamento de Trânsito da nossa cidade não funciona, a pessoa que está à 
frente desse Departamento não está fazendo absolutamente nada, pois todas as 
vezes que ele veio a esta Casa de Leis a única coisa que sabe falar é que o contrato 
da empresa vai ser reincidido, que irão contratar outra empresa para fazer o serviço, 
ou seja, e a nossa cidade continua sendo uma das cidades com o trânsito mais 
violento. Diz que seria muito importante que convidassem o Diretor da ASTT para vir 
a Câmara Municipal e dar as devidas explicações, ou seja, falar o que realmente 
está acontecendo e as providências que serão tomadas de fato. O vereador Manoel 
Messias (Mané Mudança) parabeniza o autor pela apresentação da matéria que é 
suma importância. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que essa questão do 
trânsito da nossa cidade é algo muito complexo e que no seu ponto de vista,  
enquanto não retirarem do centro da nossa cidade alguns órgãos públicos e até 
mesmo agencias bancarias, ou distribuírem filiais em outras localidades do nosso 
município, o trânsito não irá desafogar. Destaca que é preciso também que se 
tenham mais servidores na ASTT, pois os que estão não estão dando conta da 
grande demanda e é preciso saber também o porquê a ASTT não executa os 
serviços essenciais, será por falta de recursos ou por falta de administração e se 
preciso for que convidem o Sr. Fabio Astolfi para vir a esta casa de Leis.  O vereador 
Wagner Enoque diz que não adianta convidar Secretários para virem a esta Casa de 
Leis, pois quando os mesmos comparecem ninguém fala nada, ficam apenas 
concordando e parabenizando os mesmos. Em votação o requerimento nº2192/018. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº2153/018, Nº2154/018 e Nº2155/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira 
Costa Nº2187/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2163/018 e Nº2164/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Geraldo Francisco da silva Nº2060/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
Nº2186/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº2183/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº2088/018 e Nº2089/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Souza (Gipão): Nº2143/018 e Nº2144/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº130/018 de autoria do 
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vereador Aldair da Costa (Gipão) – Pelo falecimento da Sra. Nelcina Sousa Araújo. 
Em discussão. O vereador Aldair (Gipão) destaca que a Sra. Nelcina era esposa do 
ex-vereador desta Casa de Leis o Sr.Divino Paula de Araújo já falecido e que o 
Plenário desta Casa de Leis tem o nome do mesmo e que conheceu a todos e que 
não poderia deixar de apresentar essa moção a família enlutada. O vereador Manoel 
Messias (Mane Mudança) solicita permissão para poder subescrever na moção. O 
vereador Aldair (Gipão) diz que a moção está aberta para os vereadores que 
queiram subescrever na mesma. Em votação a moção de nº130/018. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente suspende a sessão para uma reunião na sala da 
presidência com todos os vereadores. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
Projeto de Resolução Nº008/018 de autoria da Mesa Diretora – Dispõe sobre o 
Reajuste no valor concedido do Ticket Alimentação a servidores deste Legislativo de 
Araguaína e dá outras providências. È feito a leitura na integra do referido projeto. 
Em 1ª discussão o Projeto de Resolução Nº008/018. Em 1ª votação o Projeto de 
Resolução Nº008/018. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: Com a palavra a 
vereadora Silvinia Pereira diz que está usando a Tribuna para falar sobre um perigo 
que ameaça a democracia brasileira, diz que estão tentando empurrar goela abaixo, 
fazendo parecer que a mudança é a luz no fim do túnel contra a Corrupção e que 
essa luz se chama Jair Bolsonaro. A vereadora Silvinia Pereira diz ainda que o Sr. 
Jair Bolsonaro esteve por onze anos no partido PP um dos mais corruptos do país e 
que em Abril de 2018 esse partido tinha 31 dos seus 56 parlamentares federais 
respondendo a processos por corrupção e o Sr. Jair Bolsonaro nunca se sentiu 
incomodado de ter como parceiros tantos corruptos, a vereadora Silvinia ressalta 
ainda que o Sr. Jair Bolsonaro “lavou” dinheiro repassado pela JBS do RAM 
frigorifico, para a sua conta no valor de 200mil reais e destaca que são muitos os 
atos de corrupção do senhor Jair Bolsonaro e que precisaria de mais tempo para 
expor a todos e diz que em sua opinião o eleitor pode ter qualquer razão para votar 
em Jair Bolsonaro, mas nenhuma porque ele seja mudança ou contra a corrupção.  
Com a palavra o vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que o Ministro da 
Educação que criou o Kit Gay foi o Sr. Fernando Haddad e quem está preso é o Ex-
Presidente Lula e não o candidato Jair Bolsonaro que já está á 20% acima nas 
pesquisas eleitorais e destaca que ele é um candidato honesto e que irá combater a 
corrupção e que as famílias brasileiras serão respeitadas. Com a palavra o vereador 
Joaquim Quinta Neto que respeita o posicionamento de cada um, mas é preciso 
acima de tudo manter o respeito. Diz que gostaria de informar a todos que a 
Comissão Especial que solicitou a criação, encerrou as visitas aos equipamentos 
públicos e que os trabalhos da Comissão serão concluídos com menos de trinta 
dias, ou seja, o relatório final dessa Comissão será entregue antecipando o prazo 
regimental. Destaca que dia 18 desse mês é comemorado o Dia do Médico e em 
nome da sua esposa, da sua sogra e das suas cunhadas cumprimenta todos os 
médicos da nossa cidade e ressalta que recebeu um convite da FACIT para 
participar de um Culto em agradecimento pela liberação do curso de Direito na 
FACIT, e com isso será o terceiro curso de Direito oferecido na nossa cidade.  O 
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vereador Delaite (Professor Delan) diz que quando é para abrir um curso numa 
faculdade particular é muito mais fácil, pois há anos tentam trazer o curso de Direito 
pela UFT e não conseguem, assim como o curso de medicina, pois já foi falado que 
foi trazido para a UFT, ma ainda estão aguardando a sua efetivação. O Sr. 
Presidente registra a presença do vereador licenciado  Leonardo Lima. Com a 
palavra o vereador Israel Gomes diz que para o cenário que o nosso País se 
encontra o melhor candidato para administrar é o Sr. Jair Bolsonaro, que é um 
homem que busca resgatar os valores familiares. A vereadora Silvinia Pereira diz ao 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) que essa questão do Kit Gay é uma 
“Fake News”, ou seja, são mensagens falsas. O vereador Edimar Leandro fala ao 
vereador Manoel Messias (Mane Mudança) que o mesmo precisa ser mais humilde e 
conceder o aparte aos seus colegas vereadores quando os mesmos solicitam. A 
vereadora Silvinia Pereira diz que quando falam que o Lula é um bandido, ele é um 
preso político e destaca que não podem continuar aceitando os discursos 
preconceituosos e diz não ao fascismo. Com a palavra vereador Delaite (Professor 
Delan) diz que no ano de 1994 viu pronto todo o Projeto da criação do curso de 
Medicina para a UFT, projeto este que foi feito pelo Professor Luis Castilho, que era 
professor na UFT e que trabalhou com o mesmo no Colégio Objetivo e que 
juntamente com outros professores elaboraram esse projeto, mas que não 
conseguiram fazer com que o curso de Medicina viesse para a nossa cidade. Diz 
que o Dr. Eduardo Medrado que na época era Secretario da Saúde lhe disse que o 
curso de medicina era para os “nossos filhos” e que esse curso veio para a 
Faculdade ITPAC, ou seja, quando é para trazer um curso para uma faculdade 
particular é muito mais fácil do que uma faculdade pública.  Considerações Finais: O 
vereador Wagner Enoque diz que gostaria de agradecer as pessoas que lhe 
confiaram os 4.261 votos e que foram quase 03mil votos na nossa cidade, e que o 
seu projeto de resgatar vidas e ajudar as pessoas continuará. A vereadora Silvinia 
Pereira cumprimenta o vereador licenciado Leonardo Lima e agradece ao mesmo 
por poder estar aqui. Diz que gostaria de conclamar a todos para votarem no 
Fernando Haddad, e que o melhor para o desenvolvimento e crescimento do nosso 
País é o dialogo.  Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) diz que fez um Projeto 
para criar a Noite Cristã em Araguaína, e que irá conversar com o Sr. Prefeito para 
que esse evento seja feito nas comemorações do aniversário da nossa cidade. 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.   


