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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e três 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 Terciliano Gomes 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 16 Versículos 01 e 
02. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências. Oficio Circular 006/2018. 
GAB/PRES/UVET – União dos Vereadores do Estado do Tocantins – Assunto: 
Reunião Extraordinária – Decisões do TCE/TO – dia: 24/10/2018 as 14h00min na 
Sede da UVET. Oficio 001. – Moradores do Setor Maracanã Araguaína – TO – 
Assunto: Ações de sinalização e prevenção de acidentes de trânsito. Oficio Gabinete 
da Vereadora Silvinia Pereira nº004/2018 – Assunto: Ausência de sessão. Oficio 
nº0019/2018 – Gabinete do Vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Ausência 
de Sessão. Ordem Do Dia: O vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de 
registrar que observou uma movimentação maior no trânsito da nossa cidade e que 
observou que a ASTT estava realizando Blitz para fiscalização no trânsito. Ressalta 
que não pode ser esquecido que é preciso que para se cobrar deve-se dar exemplo, 
ou seja, a ASTT precisa atentar que em várias localidades da nossa cidade está 
faltando sinalizações de trânsito. O vereador Edimar Leandro diz que a pessoa que 
é o responsável pela administração da ASTT não atende ninguém, não dá atenção 
para ninguém e pensa que é superior a todo mundo, ou seja, em sua opinião a 
ASTT está precisando de outra pessoa que saiba e entenda sobre o trânsito e que 
seja humilde para atender a nossa população. Tribuna Livre – Artigo 196 – do 
Regimento Interno desta Casa de Leis. Inscrito: Anésio José Sobrinho (Arézio Sotto) 
– Professor, Escritor e Historiador. Assunto: Apresentação do livro denominado 
“Araguaína Que Poucos Conhecem – Fragmentos de Uma História & Memórias”.   È 
feita à leitura do Artigo 196 do Regimento Interno da Câmara Municipal que 
disciplina o uso da Tribuna Livre. Com a palavra o Sr. Anésio (Arézio Sotto) 
agradece por esse espaço e destaca que o livro retrata uma história fantástica sobre 
o nosso Município e que foi um longo e profundo trabalho de pesquisa e que faz 
parte do Projeto CNM – Conhecendo Nosso Município e ressalta que é uma obra 
fundamental para o conhecimento e preservação da história da nossa cidade. O Sr. 
Anésio (Arézio Sotto) faz um breve relato das histórias que são abordadas neste 
livro e diz que a escolha das pessoas que estão presentes neste livro foi sem 
nenhuma interferência de terceiros, foi efetuada por ele mesmo. Em aparte o 
vereador Edimar Leandro questiona porque o vereador Aldair (Gipão) não foi citado 
no livro, pois é o único Parlamentar com cinco mandatos desta Casa de Leis. O Sr. 
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Anésio diz que o vereador Aldair é um Parlamentar novo, e que os vereadores que 
foram citados foram os Presidentes da Câmara mais antigos. Em aparte o vereador 
Aldair (Gipão) diz que entende que o trabalho do Sr. Arézio é muito importante e 
sabe do comprometimento do mesmo em divulgar a história do nosso município, 
sempre olhando pelo lado positivo, e destaca que tem o privilegio de ser o único 
vereador eleito por cinco mandatos seguidos e depois de doze anos estará 
retornando a Presidência da Casa.  Em aparte o vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) diz que fica muito feliz em ver o quanto o Professor Arézio se dedica em 
preservar a história da nossa cidade e que faz questão de adquirir um livro. O Sr. 
Arézio Sotto diz que gostaria de ressaltar a questão da construção do Museu 
Histórico da nossa cidade, ou que o município possa dispor de um local para ser 
implantado o Museu com um Acervo Cultural, pois isso precisa ser visto com 
urgência, pois os anos estão passando e com isso a história da nossa cidade está 
se perdendo. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto parabeniza o Sr. 
Professor Arézio Sotto pelo seu trabalho e o parabeniza. Destaca duas proposituras 
que apresentou solicitando a reforma do Espaço Cultural e a Reativação do 
Conselho Municipal de Cultura para que possam ser feitas mais ações para a 
preservação da cultura e da história da nossa cidade. Diz que é muito grato ao 
Professor Arézio, pois o mesmo trabalha resgatando a história da nossa cidade. 
Com a palavra o vereador Geraldo Silva que parabeniza o Sr. Arézio Sotto pelo seu 
trabalho. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que realmente é 
preciso que todos se atentem para a preservação da história e das memórias da 
nossa cidade e parabeniza o Professor Arézio pelo trabalho que vem realizando com 
tanto zelo e preocupação com relação ao resgate da história do nosso município. 
Com a palavra o vereador Delaite (Professor Delan) diz que um livro torna os fatos 
uma partícula eternizada da vida dos seres humanos e com relação à criação ou 
implantação do Museu Histórico da nossa cidade é preciso que o Executivo 
Municipal encaminhe para esta Casa de Leis o projeto para que possa ser efetivado 
de fato esse Museu. Com a palavra o vereador Aldair (Gipão) diz que a reivindicação 
feita pelo Professor Arézio sobre o Museu, já foi feita, pois ele já solicitou através de 
proposituras e de indicações aos Deputados Estaduais, Federais e Senadores que 
são da nossa cidade, solicitando que pudessem destinar recursos para essa 
finalidade que é a criação de um Museu Histórico da nossa cidade e que entende 
que o nosso município precisa com urgência de um local que possam guardar e 
cuidar do mesmo. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que é preciso que as 
escolas levem os seus alunos para visitarem a Biblioteca Pública da nossa cidade 
para conhecerem os livros que resgatam a história do nosso município. O vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) parabeniza o Professor Arézio pela sua 
dedicação e trabalho na produção dos seus livros que buscam o resgate da história 
do nosso município. O vereador Enoque Neto parabeniza o Professor Arézio pelo 
seu trabalho. Em seguida pede permissão para poder se retirar da sessão, pois tem 
uma viagem marcada para as dezesseis horas. Em votação a solicitação feita pelo 
vereador Enoque Neto. Sendo aprovado por Unanimidade. O Professor Arézio 
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agradece a todos pelas palavras e destaca que a criação do Museu irá fazer com 
que a nossa população possa ter acesso às memórias e a história de Araguaína. 
Agradece o Secretário Municipal Jorciley e a Gestão do Sr. Prefeito, que mesmo não 
tendo ajudado financeiramente , lhe deram apoio e registra que ama muito a cidade 
de Araguaína e que é preciso cuidar e preservar o local onde moramos e fomos 
criados. O Sr. Presidente agradece a presença do Professor Arézio e o agradece 
pelo livro que foi lhe dado e por ter citado o seu nome na história deste livro. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº2226/018, Nº2227/018 e Nº2228/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2234/018 e 
Nº2235/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança): 
Nº2168/018, Nº2184/018 e Nº2214/018. Em discussão. O vereador Manoel Messias 
( Mané Mudança) destaca a propositura de nº2184 que trata da construção de uma 
pista de ciclovia na Via Lago, visto que o fluxo de bicicletas nessa localidade é muito 
intenso principalmente nos finais de semana e ressalta também que solicita na 
propositura de nº2214 a sinalização de faixa de pedestres nos estacionamentos da 
Via Lago devido a necessidade desse serviço. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº2209/018, Nº2210/018 e Nº2211/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa 
Nº2220/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº2212/018 
e Nº2221/018. Em discussão. O autor destaca a propositura de nº2221 devido a sua 
importância, visto que os moradores do Distrito Barra da Grota que passaram pelo 
trauma que foi ocasionado pela fuga de alguns presos do Presídio Barra da Grota, 
moradores esses que foram feitos de reféns durante a fulga estão passando por 
dificuldades psicológicas.  Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior): Nº2132/018 e 
Nº2213/018. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Junior diz que está faltando 
uma ação mais enérgica por parte do Ministério Público, pois destaca que já são dez 
anos que apresenta essa solicitação quanto á fiscalização da água servida da CPPA 
– Casa de Prisão Provisória de Araguaína e que essa água corre a céu aberto e 
passa em frente ao IML e isso ocasiona inúmeros transtornos para a população que 
reside nas proximidades da CPPA e das pessoas que precisam ir ao IML. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Aldair (Gipão) registra a presença 
do Pastor Francisco Neto. Tribuna: O vereador Joaquim Quinta Neto cumprimenta 
todos os Servidores Públicos em nome das Servidoras desta Casa de Leis a Sra. 
Aliete e a Sra. Christianne pelo Dia do Servidor Público – Dia 28 de Outubro. Diz que 
gostaria de parabeniza os policiais na pessoa do Delegado Dr. Bruno que mesmo 
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diante das inúmeras dificuldades continuam desempenhando com muito afinco seus 
trabalhos e ressalta que espera que o Sr. Governador Carlesse que foi reeleito 
possa dar uma atenção especial a Polícia Civil  da nossa cidade. O vereador 
Joaquim Quinta Neto ressalta ainda que recebeu com muita alegria a noticia de que 
o Hospital Regional da nossa cidade está habilitado para fazer Transplantes de 
Órgãos Infantis. O vereador Divino Bethânia Junior diz que gostaria de ressaltar que 
as campanhas políticas acabaram e que é preciso que os políticos da nossa cidade 
que foram eleitos olhem por ela e olhem para a Polícia Civil do nosso Município. E 
que fique registrado a sua indignação com relação á água servida da CPPA que 
escorre a céu aberto, sendo que essa água possue dejetos e mau cheiro e polui o 
Lago Azul. O vereador Geraldo Silva diz que mais uma vez deixa registrado a sua 
preocupação com relação à Zona Rural da nossa cidade. Considerações Finais: O 
vereador Delaite ( Professor Delan) diz que lamenta a retirada de investimentos que 
o Sr. Governador fez na Educação e na Saúde. O vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) diz que foi movida uma ação contra o Sr. Governador e que os recursos 
ficaram “engessado” e agora é que os recursos foram liberados e acredita que a 
partir de agora o Governador Carlesse fará uma gestão de transformação  que ficará 
na história do nosso Estado.  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.   


