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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco dias do mês de Novembro 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, 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, Manoel Messias Moreira de Brito, Silvinia Pereira de Sousa da 
Pires,  Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Manoel Messias ( Mané Mudança) para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura em Atos – Capitulo 03, Versículo 06. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Nº001/018 – gabinete do vereador Joaquim 
Quinta Neto – Assunto: Comunicar atraso do vereador nesta sessão do dia 
05/11/2018. Oficio Nº072/2018 – gabinete do vereador Carlos da silva – Assunto: 
Comunicar ausência nesta sessão. Oficio Nº52/2018 – gabinete da vereadora Maria 
José Cardoso (Zezé Cardoso) – Assunto: Comunicar ausência de sessão. Oficio 
Nº2069/2018/SEFAZ/EGEFAZ – Secretario Estadual de fazenda e Planejamento – 
Assunto: II Seminário Regional de Educação Fiscal. Oficio Gabinete vereador Carlos 
da Silva Leite – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 05/11/2018. 
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Complementar Nº006/018 – Regulamenta a Outorga 
Onerosa do Direito de construir e a Outorga Onerosa da Alteração de uso e dá 
outras providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
pergunta se o vereador que solicitou Vistas dessa matéria apresentou alguma 
emenda ou alguma ressalva sobre esse projeto. O Sr.Presidente informa que não foi 
apresentado nada referente a esse projeto. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Complementar Nº006/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Complementar Nº007/018 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
nº058, de 30 de Dezembro de 2017, que instituiu o novo Código Tributário do 
Município de Araguaína e adota outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 
1ª discussão. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) informa que foi feito um 
estudo sobre esse projeto com técnicos na área contábil e como o vereador Joaquim 
Quinta Neto justificou que chegará um pouco atrasado nesta sessão, os 
apontamentos, alterações e as emendas serão apresentadas na sessão de amanha 
na 2ª votação desse projeto. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) questiona 
se foi feito algum apontamento ou emenda referente à questão aeroportuária do 
nosso município. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que procurou 
informações sobre essa questão e que foi informado que quem regulamenta os 
serviços aeroportuários é a ANAC e que o projeto está propondo a regulamentação 
das taxas. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede a suspensão da sessão 
para uma reunião com todos os vereadores na sala da presidência. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente informa que irão apreciar 
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primeiramente a Emenda que foi protocolada a este projeto. Em discussão a 
Emenda Modificativa Nº001/018 de autoria do vereador Delaite Rocha (Professor 
Delan) subscrita por mais de 1/3 dos vereadores. Em votação a Emenda Nº001/018. 
Aprovada por Unanimidade. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Complementar 
Nº007/2018. Em 1ª votação o Projeto de Lei Complementar Nº007/2018. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº015/018 – Inclui no Calendário Oficial Cultural do 
Município de Araguaína os eventos festivos em comemoração ao aniversário do 
Município. Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Aldair (Gipão) destaca que a nossa 
cidade irá completar neste ano 60 anos e que através dessa matéria está solicitando 
para que nas festividades do aniversário de Araguaína seja inserido a “Noite Cristã”. 
Em aparte o vereador Geraldo Silva diz que é preciso verificar como ficará essa 
comemoração da Noite Cristã para que todas as denominações religiosas sejam 
contempladas. O vereador Gideon Soares pede ao autor da matéria que retire a 
mesma, pois o Parecer das Comissões é desfavorável ao projeto. O vereador Aldair 
(Gipão) pede a suspensão da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
O vereador Aldair da Costa (Gipão) autor do Projeto de Lei Nº015/2018 pede a 
retirada do referido projeto, pois irá se reunir com a referida Comissão para 
discutirem a melhor forma de apresentarem essa matéria. É retirado de pauta o 
Projeto de Lei Nº015/2018 a pedido do autor do mesmo.  O vereador Joaquim 
Quinta neto acaba de chegar na sessão conforme justificada através de oficio. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº010/018 – Concede título de cidadão Araguainense 
ao Sr. Mauro Carlesse, e dá outras providências. Autor: Manoel Messias Moreira de 
Brito (Mané Mudança). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) autor do Projeto pede o 
voto favorável dos nobres vereadores e destaca que esse Titulo não será apenas de 
sua autoria, mas de todo o Parlamento e que será uma forma de dizer que a nossa 
cidade está apoiando o novo Governador do nosso Estado, assim como, está 
parabenizando a pessoa do Sr. Mauro Carless. O vereador Divino Bethânia Junior 
diz que agora não é hora de se apresentar Títulos de Cidadão, pois os políticos que 
foram eleitos nessas ultimas eleições sequer assumiram seus cargos, visto isso não 
irá votar contrário a referida matéria pelo respeito e consideração que tem com o 
vereador Manoel Messias (Mané Mudança) por isso irá se abster do voto nesse 
projeto. A vereadora Silvinia Pereira diz que o projeto que está sendo apresentado 
não é para o Governador Mauro Carless e sim para o cidadão e que isso precisa ser 
diferenciado. O vereador Terciliano Gomes ressalta que o reconhecimento tem que 
ser dado independente da pessoa ser ou não político e que gostaria de manifestar 
seu voto favorável. Com a palavra o vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) diz 
que é uma homenagem muito justa e que vota favorável ao referido projeto. O 
vereador Edimar Leandro diz que um Titulo de Cidadão é importante, mas é mais 
importante que cobrem a construção do Hospital Geral da nossa cidade e as 
inúmeras obras que precisam ser feitas e as que estão paradas que possam ser 
concluídas e gostaria de pedir que fosse lido o Parecer das Comissões. O vereador 
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Divino Bethânia Junior assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que gostaria de cumprimentar o autor da 
matéria pela apresentação da mesma. Em seguida o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) reassume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador 
Aldair (Gipão) diz que todo gestor tem seus pontos positivos e pontos negativos e 
que é preciso saber reconhecer e homenagear as pessoas que contribuem para o 
desenvolvimento do nosso Estado e que tem certeza que o autor apresentou esse 
Titulo com a intenção de dizer que a nossa cidade está apoiando e acreditando no 
Governador Mauro Carless e manifesta seu voto favorável.  Em 1ª votação o Projeto 
de Decreto Legislativo Nº010/2018. Aprovado por Unanimidade. Com uma 
abstenção do vereador Divino Bethânia Junior. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº011/018 – Concede Título de Cidadã Araguainense a Srª. Sandra Cardoso 
Pereira, e dá outras providências. Autor: Manoel Messias Moreira de Brito (Mané 
Mudança). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor 
destaca que a Sra. Sandra tem uma grande historia de serviço público na nossa 
cidade. O vereador Joaquim Quinta neto manifesta seu voto favorável e parabeniza 
o autor pela apresentação do projeto. Em 1ª votação o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº011/2018. Aprovado por Unanimidade. O vereador Manoel Messias 
(Mané Mudança) solicita do Sr. Presidente que veja se há a possibilidade de 
poderem fazer as entregas dos Títulos de Cidadãos que já foram aprovados. O 
vereador Divino Bethânia Junior sugere para que se possível essa entrega possa ser 
divida e ser feita não apenas numa sessão mais em três sessões. O Sr. Presidente 
diz que irá estudar as referidas solicitações e dará um posicionamento aos 
Parlamentares. Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº2363/018 e  Nº2364/018. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro) Nº2339/018. Em discussão. O vereador Edimar Leandro ressalta que 
apresenta essa propositura com intenção de ajudar a situação que se encontra os 
moradores do Setor Alto Bonito, pois a reintegração de posse foi autorizada pela 
justiça e os moradores do referido setor estão ameaçados de perderem suas 
moradias. O vereador Geraldo Silva parabeniza o autor pela apresentação da 
propositura e diz que é muito importante mesmo que todos tentem ajudar da melhor 
forma possível.  O vereador Terciliano Gomes destaca que agora é o momento de 
buscarem soluções e não ficarem delegando culpa, para que conseguirem ajudar da 
melhor forma possível os moradores do Setor Alto Bonito, para que todas as partes 
envolvidas nessa questão não sejam prejudicadas. Em votação o requerimento 
Nº2339/018. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza Nº2362/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) pede autorização para 
poder se retirar da sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite 
Rocha. Sendo aprovado por unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº2324/018, Nº2325/018 e Nº2326/018. Em 
discussão.  Em votação. Aprovados por Unanimidade Requerimentos do vereador 
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Gideon da Silva Soares: Nº2204/018 e Nº2205/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa 
Nº2396/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2344/018 
e Nº2345/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Jose Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2350/018, 
Nº2351/018 e Nº2356/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane Mudança): 
Nº2318/018 e Nº2319/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº2332/018 e 
Nº2333/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2371/018, Nº2372/018, 
Nº2373/018, Nº2374/018 e Nº2375/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2264/018 e 
Nº2392/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente prorroga a sessão por mais trinta minutos. Em votação a prorrogação da 
sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº134/018 – Ao Padre Bartolomeu Reis de Sousa, pelo 
aniversário de 10 (dez) anos de Ordenação Sacerdotal, celebrado no dia 27 do mês 
de Outubro na Paróquia Santa Rita de Cássia em Augustinópolis. Nº135/018 – ao 
Padre Edson Neves de Sousa, pelo aniversário de 10 (dez) anos de Ordenação 
Sacerdotal celebrado no dia 26 do mês de Outubro na Paróquia São Paulo Apostolo 
em Araguaína. Nº136/018 – Ao Padre Éder Carlos Martins Lemes, pelo aniversário 
de 10 (dez) anos de Ordenação Sacerdotal, celebrado no dia25 do mês de Outubro 
na Paroquia São Sebastião em Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº138/018 de autoria do vereador Manoel 
Messias (Mané Mudança) – Pelo falecimento do Sr. Wanderley Monteiro de Araújo. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº137/018 
de autoria do vereador Gilmar Oliveira Costa – Pelo falecimento da Sra. Marilene 
Correia da Silva. Em discussão. A vereadora Silvinia pede permissão para poder 
subscrever na moção, e ressalta que a educação está de luto. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Junior diz que 
gostaria de destacar que é favorável a instalação dos “Taxões”, pois há localidades 
em que são necessários que instalem, assim como os radares e os semaforos. O 
vereador Joaquim Quinta Neto manifesta o seu agradecimento a Fundação Getulio 
Vargas por ter trazido pra nossa cidade os Cursos de Pós Graduação em Gestão 
Empresarial e Gestão e Economia em Agronegócios e que isso foi um grande 
investimento na 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.   
  


