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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos três dias do mês Dezembro 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, Terciliano Gomes Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. 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 do Salmo – 46.  O secretario 
faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº5711/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica 
Federal – Assunto: Créditos de recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. 
Oficio Nº5699/2018/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – Assunto: Crédito de 
Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. OFICIO 120/2018 – GAB/PREF 
– Prefeito Municipal – Ronaldo Dimas Nogueira Pereira ao Sr. José Pinto Quezado – 
Presidente da OAB Araguaína – Tocantins – Assunto: Envio dos Projetos 
Orçamentários do Município de Araguaína.  OFICIO 121/2018 – GAB/PREF – 
Prefeito Municipal – Ronaldo Dimas Nogueira Pereira a Sra. Valéria Domingues – 
Presidente do CCABA Araguaína – Tocantins – Assunto: Envio dos Projetos 
Orçamentários do Município de Araguaína. OFICIO 122/2018 – GAB/PREF – 
Prefeito Municipal – Ronaldo Dimas Nogueira Pereira ao Sr. Dearley Kuhn – 
Presidente da ACIARA Araguaína – Tocantins – Assunto: Envio dos Projetos 
Orçamentários do Município de Araguaína. Ordem do Dia: Projetos para as 
Comissões: Projeto de Lei Complementar Nº 008/018 – Altera e acresce dispositivos 
à Lei Complementar n° 058 de 30 de dezembro de 2017, que instituiu o novo Código 
Tributário do Município de Araguaína e adota outras providências na forma que 
especifica. Autor: Executivo Municipal. Projeto de Lei Nº 056/018 – Autoriza o 
Município a contratar ou credenciar operadores que forneçam mecanismos e 
ferramentas para auxiliar no serviço de arrecadação de tributos, tarifas e demais 
receitas municipais, por meio de pagamento via cartão de débito e de crédito. Autor: 
Executivo Municipal. Projeto de Lei Nº 057/018 – Dispõe sobre alteração dos anexos 
da Lei n° 3066, de 29 de dezembro de 2017 – Plano Plurianual – PPA e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 058/018 – Dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias do Município de Araguaína – TO para o exercício 
financeiro de 2019 – LDO. Autor: Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 059/018 – 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Araguaína – TO, estabelecendo 
o Programa de Trabalho para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências – LOA. Autor: Executivo Municipal. Mensagem de Veto Nº 005/018, ao 
Autógrafo de Lei nº 3087, que inclui o símbolo do autismo em placas de atendimento 
preferencial. Os referidos projetos serão encaminhados ás comissões competentes. 
Projeto de Lei Nº 041/018 – Institui a Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio, 



 
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 

incluindo-a no Calendário Oficial de Eventos do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Gilmar Oliveira Costa. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº043/018 – Assegura matrícula para 
alunos com deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua 
residência. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da 
Costa Sousa (Gipão) Nº2701/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do Vereador Carlos da Silva Leite: Nº2433/018, 
Nº2434/018 e Nº2435/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
O vereador Edimar Leandro cumprimenta o ex-vereador Silvano do Picolé. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº2678/018 e Nº2681/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.   
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº2697/018. Em discussão. E, votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimento 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº2667/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da 
Silva Soares: Nº2599/018 e Nº2600/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº2691/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2623/018 e Nº2624/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) solicita do Sr. Presidente que possa inserir na pauta de hoje o 
Projeto de Resolução Nº010/018 e o seu Substitutivo Nº001/018 que foi apresentado 
devido a necessidade de se fazer algumas correções no projeto anterior, e que 
essas alterações que foram feitas são para melhor atender as exigências 
constitucionais,bem como, tratar de igual modo todos os funcionários e que esse 
Substitutivo possa ser votado e aprovado nesta sessão.   O Sr. Presidente coloca 
em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite Rocha (Professor Delan). Sendo 
aprovado por Unanimidade Requerimentos vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº2480/018, Nº2481/018, Nº 2482/018 e Nº2483/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimento vereador Manoel Messias 
Moreira de Brito (Mané Mudança) Nº2700/018. Em discussão. O vereador Manoel 
Messias ( Mané Mudança) diz que apresenta essa propositura convidando a 
representante da Empresa Odebrecht (Saneantins), pois esta empresa é a 
responsável pela água e esgoto da nossa cidade. Contudo os serviços que estão 
sendo feitos em algumas regiões da nossa cidade, referente a rede de esgoto está 
trazendo para a nossa população muitos transtornos, sem contar que as calçadas 
que estão sendo feitas por essa empresa após o termino da rede de esgoto, são 
calçadas sem nenhuma padronização, ou seja, um serviço muito mal feito. Em 
aparte o vereador Wagner Enoque diz que é preciso verificar junto ao Executivo 
Municipal, pois se essa Empresa está realizando esse sérico tem a permissão do 
Poder Público, pois a mesma não iria fazer uma obra como esses de rede de esgoto 
sem a permissão do Executivo Municipal, e que é preciso saber do Secretario 
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Municipal de Obras como está essa situação. O vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) fala ao vereador Aldair da Costa (Gipão) que é líder do Sr. Prefeito que o 
mesmo poderia ver essa questão e trazer o Sr. Secretário de Obras do Município no 
dia que for realizada a sessão com a presença dos representantes dessa empresa. 
Em aparte o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que é preciso formalizar o convite 
ao Secretario Municipal de Obras, pois não adianta afirmar que irá trazer o mesmo a 
esta Casa de Leis, sendo que o Sr. Secretário tem seus afazeres e compromissos. 
Ma que é uma sessão de suma importância a sua realizando, visto que, essa 
empresa precisa explicar sobre esses serviços que estão sendo realizados, uma vez 
que, há locais em que o asfalto foi totalmente destruído por conta desse serviço. O 
vereador Joaquim Quinta Neto diz que é preciso que os representantes dessa 
Empresa venham a esta Casa de Leis, pois há alguns pontos que só podem ser 
esclarecidos com a presença dos mesmos,  e que muitos são os transtornos e 
problemas que essa empresa tem causado ao nosso município, pois ao mesmo 
tempo que essa empresa executa os serviços ela destrói o asfalto, retira as 
sinalizações e deixa remendos na pavimentação asfaltica onde foi feito um reparo 
nas suas tubulações e destaca também que é muito importante que seja visto a 
questão da tarifa social, pois há pessoas que estão perdendo esse direito. O 
vereador Gideon Soares manifesta seu voto favorável e parabeniza o autor pela 
propositura.   Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº2618/018 e Nº2619/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº2640/018 e Nº 2685/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. OFICIO Nº002/2018 – Vereador Licenciado Marcus Marcelo de Barros 
Araújo – Assunto: Comunica que o vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo 
continuará exercendo a função de Secretário Municipal Chefe de Gabinete, tendo 
em vista o pedido de licença feito através do Requerimento Nº1957/2018, 
apresentado e aprovado no dia 04 de Setembro de 2018, estando pelo Regimento 
Interno, artigo 13, Inciso III e Lei Orgânica Municipal, Artigo 44 §2º, licenciado 
automaticamente, prescindindo de data para retorno.    Projeto de Resolução 
Nº010/018 da Mesa Diretora – Dispõe sobre o Plano de Cargo e carreira dos 
Servidores. Substitutivo Nº001/018 ao Projeto de Resolução Nº010/018 – Dê –se ao 
Projeto de Resolução Nº010/018 a seguinte redação – Dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários – PCCS dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal 
de Araguaína – TO. É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em discussão. O 
vereador Joaquim Quinta Neto manifesta seu voto favorável e destaca o grande 
empenho do vereador Marcus Marcelo que se encontra licenciado e que é uma 
honra muito grande poder fazer parte desse momento histórico para esta Casa de 
Leis. O vereador Edimar Leandro manifesta seu voto favorável e destaca que é 
preciso que o município também acompanhe o exemplo desta Casa de Leis. A 
vereadora Silvinia Pereira ressalta que essa conquista é a valorização do funcionário 
e que isso é muito importante. O vereador Delaite Rocha ( Professor Delan) faz uso 
da Tribuna para ressaltar a importância de poderem estar votando esse PCCS dos 
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Servidores da Câmara e agradece aos vereadores e ao Sr. Presidente que 
atenderam o seu pedido de inserir na pauta de hoje esse PCCS. Agradece o 
vereador licenciado Marcus Marcelo que teve a sensibilidade de começar essa luta e 
agradece ao Jurídico da Casa pelas orientações e colaborações que tiveram para a 
elaboração do PCCS e agradece a cada servidor que ajudou na construção desse 
Plano. Agradece a participação direta na elaboração e construção desse PCCS e 
ressalta que com a graça de Deus estão podendo votar e aprovar o PCCS dos 
Servidores da Câmara Municipal. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes que 
faz uso da Tribuna para ressaltar que na legislatura passada ecoou sua voz por 
diversas vezes para solicitar que fosse feito o PCCS dos Servidores da Casa e que 
não pode ser esquecido os esforços dos funcionários que se empenharam  para a 
construção desse Plano e não poderia deixar de registrar . Faz um requerimento 
verbal para que possa ser aberta a palavra a um funcionário da Casa possa fazer 
uso da palavra e desde já deixa o seu voto favorável a esse projeto. O vereador 
Manoel Messias (Mané Mudança) ressalta a importância desse projeto, manifesta 
seu voto favorável  e pede permissão para poder se retirara da sessão, pois precisa 
ir a uma consulta médica. Em votação a solicitação feita pelo vereador Manoel 
Messias ( Mané Mudança). Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra a 
vereadora Maria Jose (Zezé Cardoso) manifesta seu voto favorável e diz que não 
poderia deixar de registrar o trabalho realizado pelo vereador Marcus Marcelo para a 
construção desse Plano. O vereador Israel Gomes diz que essa é uma conquista 
muito grande para os servidores desta Casa de Leis e ressalta o trabalho do 
vereador Marcus Marcelo e do Presidente atual o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) que agilizou os trabalhos para a votação desse projeto. Com a palavra 
o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que é preciso realmente valorizar os 
servidores da Câmara Municipal que muito contribuem e ajudam nos trabalhos. 
Ressalta que os Servidores desta Casa de Leis contribuem não somente para o 
funcionamento da Câmara, mas contribuem para o crescimento dos vereadores, 
ajudando, e orientando e que ele mesmo é muito grato pois até hoje sempre o 
ajudam quando precisa. Com a palavra o vereador Geraldo Silva diz que esse plano 
é uma conquista dos servidores e que o servidor Hilário muito lutou para 
conseguirem esse plano e parabeniza  a todos que contribuíram para a construção 
desse projeto. Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior ressalta que é muito 
importante a aprovação desse Plano e manifesta seu voto favorável a esse projeto.  
Em votação a solicitação verbal para uso da palavra do Servidor Hilário Fernandes. 
Aprovado por Unanimidade. Com a palavra o Servidor Hilário que cumprimenta a 
todos e diz que gostaria de agradecer ao Presidente licenciado vereador Marcus 
Marcelo, ao Presidente em exercício vereador José Ferreira (Ferrerinha), ao 
vereador Delaite (Professor Delan) que é Presidente da Comissão de Justiça e 
Redação e aos vereadores que manifestaram seus votos favoráveis e diz que em 
nome de todos os funcionários agradece imensamente a todos os vereadores pela 
aprovação desse Plano. Diz que essa é uma conquista de todos os Servidores desta 
Casa de Leis e que graças a Deus estão podendo contemplar essa vitória. Em 1ª 
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votação o Substitutivo Nº001/018 ao Projeto de Resolução Nº010/018. Aprovado por 
Unanimidade.  O vereador Joaquim Quinta Neto pede para ser inserida na pauta de 
hoje uma moção de aplauso de sua autoria. Em votação a solicitação feita vereador 
Joaquim Quinta Neto. Sendo aprovado por Unanimidade. Moção do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) Nº149/018 – De aplausos ao Dr. José Quezado pela 
reeleição para Presidente da OAB subseção de Araguaína. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº148/018 – De aplausos ao Atleta de 
fisiculturismo Tenente José Wellington Alves Bezerra, por ter alcançado o 3° lugar 
na 6ªCopa Aberta Pará de Fisiculturismo e ficou no Top 3 Sênior Master - Unificado. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção da vereadora 
Silvinia Pereira de Sousa Pires Nº144/018 – De aplausos ao Presidente da 
Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense Acalanto, o Sr. Luiz 
Aparecido da Silva, pelo apoio a realização do Sarau de Poesias “Escravos, nem 
pensar” da Escola Paroquial Sagrado Coração de Jesus. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº150/018 de autoria do 
vereador Joaquim Quinta Neto – Aos Delegados da policia Civil de todo o Estado do 
Tocantins. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Indicação 
Nº082/018 do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). A Indicação será 
encaminhada a quem de direito. Tribuna: O vereador Edimar Leandro manifesta sua 
preocupação com relação a UPA, ao hospital Regional do nosso município. Diz que 
foi informado que os atendimentos na UPA irão reduzir pela metade e que serão 
encaminhados para os Postos de Saúde e como ficará essa situação e que irá 
buscar informações sobre essa situação. O vereador Joaquim Quinta Neto ressalta 
que é preciso atentar para essa questão e ver realmente o que pode ser feito, pois a 
nossa população não pode ficar desassistida quanto aos atendimentos da UPA. O 
vereador Geraldo Silva manifesta também a sua preocupação e destaca que 
questões de saúde não podem  esperar.  Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira 
faz uso da tribuna para ressaltar a sua preocupação com relação ao crescimento da 
violência na nossa cidade, onde jovens estão sendo mortos e estão sofrendo 
violências e que é preciso investir em políticas públicas que combatem a violência. 
Quanto a essa situação da saúde, não podem aceitar que a nossa população sofra 
ainda mais, ou seja, algo precisa ser feito. Considerações Finais: O vereador Divino 
Bethânia Junior destaca que essa é a instabilidade que todos estavam esperando do 
Sr. Governador do Estado? Onde irá parar essa situação? A população não pode 
sofrer as consequências dos desmandos do Governo Estadual. Ressalta que tem 
um Parlamentar que fala abertamente que as eleições deveriam ser de ano em ano, 
pois no ano eleitoral se arruma dinheiro para fazer tudo, obras públicas, valorizações 
e muito mais, daí quando consegue ser eleito o povo volta a sofrer. Manifesta o seu 
repudio ao ato que foi divulgado nas redes sociais, onde um homem arremessou um 
copo no rosto de uma mulher e que no seu ponto de vista um homem quando 
levanta a mão para agredir uma mulher deixa de ser homem. O vereador Terciliano 
Gomes destaca que a situação em se encontra a Saúde da nossa cidade, diz que 
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todos precisam ficar atentos para essa questão,e  diz que fará um requerimento para 
materializar o convite ao Secretário de Saúde do Estado, juntamente com o 
Secretário da Saúde do Município, para que possa ser feito um amplo debate sobre 
essa situação em que se encontra a Saúde do nosso município. 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.  
  


