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‘ Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e dois 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, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Joaquim Quinta Neto Barbosa, Manoel 
Messias Moreira de Brito, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o 
Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Divino Bethânia 
Júnior para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 27. O 
secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Gabinete da Vereadora 
Silvinia Pereira nº004/2018 – Assunto: Ausência de sessão (22/10/2018). Oficio 
nº0019/2018 Gabinete do vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Ausência de 
Sessão. Ordem Do Dia: Projeto de Lei para Leitura em Plenário: Projeto de Lei 
Complementar Nº007/018 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
Nº058 de 30 de dezembro de 2017 – Que Institui o Novo Código Tributário do 
Município de Araguaína e adota outras providências. Projetos para as Comissões: 
Projeto de Lei Nº041/018 – Institui a Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio, 
incluindo-a no Calendário Oficial de Eventos do Município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Gilmar Oliveira Costa. Projeto de Lei Nº042/108 – Institui a 
Semana Municipal de Ações voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas públicas e 
privadas de Ensino Fundamental (anos finais), e de Ensino Médio. Autora: Maria 
José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Projeto de Lei Nº043/018 – Assegura 
matrícula para o aluno com deficiência locomotora na escola municipal mais próxima 
da sua residência. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Projeto de 
Lei Nº044/018 – Institui o Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue e a 
Semana Municipal de Incentivo à doação de Sangue e dá outras providências. 
Autora: Maria José Cardoso (Zezé Cardoso). Demonstrativo do Movimento 
Financeiro da Câmara Municipal, referente ao me de Agosto de 2018. Os referidos 
Projetos de Lei e Demonstrativo serão encaminhados as Comissões competentes. 
Projeto de Lei nº 005/018 – Inclui o Símbolo do Autismo em placas de atendimento 

preferencial no Município de Araguaína. Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). É 
feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Aldair da 
Costa (Gipão) destaca que apresenta esse projeto para que nos estabelecimentos 
que tenham um atendimento preferencial possam ter também o atendimento 
preferencial aos pais das crianças com Autismo. Ressalta que uma criança que tem 
autismo nem sempre consegue frequentar locais públicos, mas os pais ou 
responsáveis pela criança precisam ir e daí a necessidade do atendimento 
preferencial. O vereador Joaquim Quinta Neto parabeniza o vereador Aldair (Gipão) 
pela apresentação dessa matéria. O vereador Terciliano Gomes ressalta a 
importância desse projeto e cumprimenta o autor da matéria pela apresentação da 
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mesma.  Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº005/018. Aprovado por Unanimidade. 
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. Em 2ª discussão o Projeto de Resolução 
Nº008/018. Em 2ª votação o Projeto de Resolução Nº008/018. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº2090/018 e Nº2131/018. Em discussão. O vereador Divino 
Bethânia Júnior destaca que a localidade onde funcionava o Tiro de Guerra está 
totalmente abandonada e diz que o local está sendo usado pelo Time de Futebol do 
Sparta, só que mesmo assim o local não está em condições de servir de moradia. 
Ressalta que já solicitou por diversas vezes que o SAMU, pudesse ir para essa 
localidade, visto que o SAMU paga aluguel, mas até hoje nada foi feito de fato. Em 
aparte o vereador Aldair (Gipão) diz que foi informado que o Projeto já está quase 
pronto, e que estão na fase de aquisição de recursos para que o SAMU possa ir 
para essa localidade do Tiro de Guerra e que estão aguardando que essa ação 
possa ser efetivada. O vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que é uma 
propositura de suma importância e que é preciso sim que algo seja feito para 
resgatar essa localidade. O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela 
apresentação dessa propositura e manifesta seu voto favorável. O vereador Israel 
Gomes diz que no seu ponto de vista o ideal seria resgatar o funcionamento do Tiro 
de Guerra para que os jovens da nossa cidade possam ter de volta o local para se 
alistarem. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que infelizmente o Tiro 
de Guerra foi fechado na gestão do Ex-Prefeito Valuar Barros por falta de gestão, e 
que é um local que está parado e que pode ser útil para nosso município. O 
vereador Divino Bethânia Junior agradece as manifestações de apoio, mas ressalta 
que o local está deplorável e que precisará passar por uma reforma geral. Em 
votação os requerimentos do vereador Divino Bethânia Júnior. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro) Nº2213/018. Em discussão. O vereador Edimar Leandro diz que já solicitou 
por várias vezes sobre a implantação do PCCR – Plano de Cargo, Carreira e 
Remuneração do Quadro Geral do Município e espera que dessa vez com a ajuda 
do Presidente da Casa possam conseguir explicações e esclarecimentos sobre essa 
questão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza Nº2200/018. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº2218/018, Nº2193/018 e Nº2202/018. Em discussão. O vereador Geraldo 
Silva destaca a propositura de nº2218/018 e espera que possa ter retorno quanto a 
sua solicitação. O vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que foi informado que não 
serão pavimentadas apenas as ruas citadas na propositura. O vereador (Professor 
Delan) solicita permissão para poder se retirar da sessão, pois precisará tomar uma 
medicação. Em votação os requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador 
Delaite (Professor Delan). Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº2198/018 e Nº2199/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº2206/018, Nº2207/018 e Nº2208/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel 
Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): Nº2136/018, Nº2137/018 e Nº2138/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2229/018, Nº2230/018, Nº2231/018, 
Nº2232/018 e Nº2233/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2222/018, Nº2223/018, 
Nº2224/018 e Nº2225/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. 
Moção de Aplauso do vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº129/018 –  Ao Sr. 
Tiago Dimas pela sua vitória nas eleições de 2018, sendo o Deputado Federal mais 
votado do Estado do Tocantins. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Moção de Aplauso do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº128/018 – Ao Dep. Estadual Eduardo Siqueira Campos, pelo êxito nas 
eleições de 2018, sendo reeleito com 17.951 votos no Estado do Tocantins. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº074/018 e Nº075/018. Indicações da vereadora 
Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº 072/18 e Nº073/018. As indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O vereador Geraldo Silva fala sobre a sua 
indicação que pede ao Sr.Governador do Tocantins a realização de um novo 
Concurso da policia Militar, visto que o nosso Estado inteiro precisa de mais 
policiais. O vereador Terciliano Gomes manifesta sua preocupação com relação aos 
moradores do Setor Alto Bonito, pois foi informado que irão levar maquinas para a 
referida localidade para retirarem os moradores. Diz que essa situação é muito séria 
e precisa ser vista por todos, para que possam chegar a uma solução pacifica. O 
vereador Wagner Enoque cumprimenta o vereador Terciliano Gomes pela sua 
preocupação e manifesta sua ajuda aos moradores do setor Alto Bonito. 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.   


