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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezenove 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, 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  Israel Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 127.  O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Gabinete vereador Carlos da Silva Leite Nº073/2018 – Assunto: Justificativa de falta 
na sessão do dia 18 de Novembro de 2018. Oficio Nº144/2018 – Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Sr. Jhenmerson K. 
Rodrigues Ferrais – Diretor de Políticas Públicas Setoriais – Articulador Selo 
UNICEF – Assunto: I Seminário pela Igualdade Racial. Ordem do Dia: Projetos para 
as Comissões: Projeto de Lei Nº046/018 – Dispõe sobre a criação do Programa de 
Incentivo ao Planejamento Familiar e a Saúde da Mulher da Cidade de Araguaína e 
fixa outras providências. Autora: Silvinia Pereira de Sousa Pires. Projeto de Lei 
Nº047/018 – Institui a obrigação para as academias de ginástica e musculação 
realizarem palestras informativas quanto aos riscos do uso de esteroides e 
anabolizantes. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto). Projeto de Lei 
Nº050/018 – Obriga os proprietários, os responsáveis ou os condutores a recolher as 
fezes de seus cães e outros animais nas vias públicas e parques, e dá outras 
providências. Autor: Manoel Messias Moreira De Brito (Mané Mudança). Projeto de 
Decreto Legislativo Nº014/018 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. 
Jesuino Dias Corado, e dá outras providências. Autor: Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona). Projeto de Decreto Legislativo Nº015/018 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense ao Sr. Nilton Lopes Gonçalves, e dá outras providências. 
Autor: Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona). Os referidos projetos serão 
encaminhados às comissões competentes. Emenda Modificativa Nº001/018da 
Comissão de Justiça e Redação assinada pela maioria dos vereadores para 
correção redação ao projeto de Resolução Nº009/018 da Mesa Diretora. Em 
discussão a Emenda Nº001/018. Em votação a Emenda Nº001/018. Aprovada 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 3ª discussão o Projeto de Lei Complementar 
Nº007/2018. Em 3ª votação o Projeto de Lei Complementar Nº007/2018. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº049 /018 – Dispõe sobre desafetação de área 
pública e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a doação de área de 
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propriedade do Município de Araguaína ao Governo do estado do Tocantins, e dá 
outras providências. Autor: Executivo Municipal. É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Divino Bethânia Junior destaca que a 
questão fundiária no nosso município é algo muito complexo e que sempre estão 
solicitando a regulamentação de algum imóvel, mas que é preciso regularizar sim 
principalmente áreas como essa que se localiza no centro da nossa cidade. O 
vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que o município solicita essa 
regulamentação por uma questão burocrática, ou seja, para que seja feita a 
regularização da referida área. O vereador Delaite (Professor Delan) pede que seja 
lido o Parecer da Comissão de justiça e Redação. É feito a leitura do referido 
parecer.  O vereador Manoel Messias (Mane Mudança) ressalta que no seu ponto de 
vista estão doando algo que talvez já tenha sido regulamentado, pois na referida 
localidade era o antigo Hospital Dona Nelcia e que hoje apenas a clinica do Dr. Max 
que é propriedade particular e por isso é preciso averiguar corretamente essa 
questão. O vereador Joaquim Quita Neto diz que esse projeto trata-se apenas de um 
lote e não da área inteira. O vereador Geraldo Silva diz que seria muito importante 
que atentasse para o que foi dito pelo vereador Manoel Messias e solicita do Sr. 
Presidente que possa criar uma Comissão para investigar essa questão dos 
documentos dessa área. O vereador Delaite (Professor Delan) diz que foi muito bem 
ressaltado pelo vereador Joaquim Quinta Neto que o projeto trata apenas de um lote 
e destaca ainda que o Cartório não iria expedir uma documentação a uma área que 
já existisse documentos de doação. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº049/018. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº012/018 – Concede 
título de cidadão Araguainense ao Rev. Suedem Alceno Medeiros, e dá outras 
providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de 
Maio/2018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo 
do movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de Junho/2018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Demonstrativo do movimento 
financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2369/018, Nº2370/018 e  Nº2455/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) Nº2453/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo Francisco 
da Silva (Geraldo Silva) Nº2418/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gideon da Silva Soares Nº2436/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº2464/018 e Nº2465/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona): Nº2442/018 e Nº2443/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador José Ferreira Barros Filho 
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(Ferreirinha) Nº2463/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane Mudança): 
Nº2412/018 e Nº2413/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso) 
Nº2449/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº2404/018, 
Nº2405/018, Nº2406/018, Nº2407/018 e Nº2408/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2386/018 e Nº2462/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
O vereador Delaite (Professor Delan) pede permissão para poder se ausentar da 
sessão. Em votação a solicitação feita pelo vereador Delaite (Professor Delan). 
Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº2393/018, Nº2394/018, Nº2395/018, Nº2398/018 e Nº2399/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar Nº143/018 de 
autoria do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Junior) – Pelo 
falecimento do Sr. Miguel Araújo de Oliveira. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moções da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº139/018 
– De aplauso ao Coronel PM Jaizon Veras Barbosa, pela realização de curso de 
formação para implantação da “Patrulha Maria da Penha” no Estado do Tocantins. 
Nº140/018 – De aplauso ao Dr. José Pinto Quesado, por ter trazido a essa cidade a 
Dra. Flávia Bahia Martins ao qual proferiu uma palestra sobre a Constituição Federal 
de 1988. Nº142/018 – De pesar pelo falecimento da Sra. Raimunda Gomes da silva, 
conhecida popularmente como “Raimunda Quebradeira de Coco”. Em discussão.  A 
vereadora Silvinia Pereira diz que é com muito pesar que apresenta essa moção 
pelo falecimento da Sra. Raimunda Quebradeira de Coco que era uma pessoa muito 
simples, mas de grande influência no nosso Estado e que era conhecida 
nacionalmente e que não poderia deixar de apresentar essa moção, mesmo sendo 
uma singela homenagem. Em aparte o vereador Joaquim Quinta Neto diz que tudo 
que for falado e feito ainda será pouco diante da historia de vida e da importância 
que tinha a Dona Raimunda, pois a mesma foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz 
e diante disso pede permissão para subescrever na referida moção. A vereadora 
Silvinia diz que a moção está aberta para os vereadores que queiram subescrever.  
Em votação as moções da vereadora Silvinia Pereira. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Aplauso Nº141/018 de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – 
Ao Bispo Guaracy Silveira, por ser o primeiro Senador Quadrangular a assumir uma 
cadeira no Senado Nacional. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que faz 
uso dessa Tribuna para expressar a sua solidariedade a Policia Civil do nosso 
Estado e em especial a Policia Civil da nossa cidade, pois o Sr. Governador Mauro 
Carless exonerou os Delegados do nosso Estado e inclusive o Delegado Bruno 
Boaventura que é da nossa cidade e que inclusive esta investigando o caso de lixo 
hospitalar que foi condicionado de forma irregular por uma empresa que foi 
contratada sem ter sido feito o processo licitatório e destaca que se o Sr. 
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Governador  agiu de forma incompatível com o atual momento que estão passando 
e se tinha a intenção de enxugar a maquina pública, não entende pois a gratificação 
de ser Delegado Regional da Policia Civil é apenas 800,00 reais a mais e isso é 
muito pouco diante do tamanho da responsabilidade que possuem e dos perigos que 
enfrentam. Ressalta que a exoneração que foi feita coincidiu com a investigação que 
o Delegado Bruno estava fazendo, e que isso caracterizou como ato político e não 
administrativo e que no seu ponto de vista o Sr. Governador Mauro carless agiu de 
forma errada. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto diz que diante do fato 
que ocorreu com a Policia Civil  do nosso Estado, ressalta que gostaria de pedir ao 
Sr. Governador mauro Carless que pudesse olhar com mais atenção e 
discernimento para a situação da Policia Civil, pois a segurança publica não tem 
preço. O vereador Gideon Soares parabeniza o Vice-Prefeito Fraudneis pelo projeto 
“Libertando Vidas”. O vereador Manoel Messias (Mane Mudança) diz que não foi 
apenas exonerado o Delegado Bruno Boaventura, foram exonerados os 170 
Delegados, ou seja, estão saindo na defesa apenas de um só, e os 169 Delegados 
ninguém fala nada e porque estão fazendo esse barulho todo e os outros Delegados 
não merecem a defesa das pessoas também e que o Sr. Governador exonerou 
todos os 170 não apenas o Dr. Bruno. A vereadora Silvinia Pereira diz que gostaria 
de deixar registradas as comemorações que foram realizadas pelo aniversário de 60 
anos da nossa cidade. O vereador Terciliano Gomes  diz que gostaria de registrar o 
episodio que foi a exoneração do Delegado Bruno e que a investigação do lixo 
hospitalar o Governo Estadual tem sim responsabilidade mesmo que seja 
indiretamente, pois se foi feito um contrato sem licitação de quase meio milhão 
porque não foi feita a investigação desse contrato e que o Sr. Governador esta 
enxugando a maquina publica transformando esperança em ilusão. O vereador 
Wagner Enoque diz que essa Casa de Leis passou quase dois anos elogiando os 
trabalhos da Policia Civil diante de tantas dificuldades que os Delegados e Agentes 
enfrentam e os mesmos exercem um grande trabalho e agora estão vendo essa 
situação em que se encontra a Policia Civil, ou seja, é um absurdo. Considerações 
Finais: O vereador Divino Bethânia Junior diz que para alguns fazer política é agredir 
colegas vereadores e que não age dessa forma e que o caso do delegado é uma 
questão política sim, pois o Sr. Governador esta sendo investigado sim e que não 
podem admitir que isso ocorra e fiquem calados e destaca que não puxa saco de 
ninguém para subir na vida e que sempre ouviu que quem não “puxa saco puxa 
carroça” e que tem as suas costas calejadas de puxar carroça que é sua, mas que 
não está puxando saco pra subir na vida. O vereador Manoel Messias ( Mané 
Mudança) diz que até hoje o vereador Divino Bethânia Junior não se conformou de 
ter perdido as eleições, por ter sido candidato a Vice Governador do candidato 
oposição ao Sr. Governador eleito Mauro Carlesse e que por isso age dessa forma e 
fala ao mesmo que quando uma pessoa não aguenta “bebe leite”, ou seja se não 
consegue se conformar e melhor aceitar a derrota.  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 
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assinada.   
  


