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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte 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, 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 e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de 
quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 91. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite Nº074/2018 – Assunto: Justificativa de 
ausência nas sessões dos dias 20 e 21 de Novembro de 2018. Oficio Nº37/018 
Gabinete do vereador Divino Bethânia Junior – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 20 de Novembro de 2018. Oficio Circular GVT – Gabinete do vereador 
Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 20 de 
Novembro de 2018. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº049/018 – Dispõe sobre 
desafetação de área pública e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
doação de área de propriedade do Município de Araguaína ao Governo do Estado 
do Tocantins, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Joaquim Quinta Neto pede 
permissão para que possa ser inserido na pauta de hoje dois requerimentos de sua 
autoria. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador 
Joaquim Quinta Neto. Sendo aprovado por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva 
solicita a suspensão da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 
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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador 
Israel Gomes solicita do Sr. Presidente que possa ser inserido na pauta de hoje os 
Projetos de Decretos Legislativos Nº014/018 e Nº015/018 de sua autoria. O Sr. 
Presidente coloca em votação a solicitação feita pelo vereador Israel Gomes. Sendo 
aprovado por Unanimidade. 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). Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. 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). Em 1ª discussão. 
Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Visita Institucional – Conselho Tutelar – 
Assunto: Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Com a palavra o Sr. Wilton Silva 
Sousa – Conselheiro Tutelar do Polo I, diz que gostaria de agradecer a esta Casa de 
Leis por esse espaço e agradece também a todos os vereadores que colaboraram 
para a doação do veiculo ao Conselho Tutelar mesmo que com essa doação tenham 



 
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 

continuado a ficar sem veiculo, mas foi uma grande ação por parte dessa Casa de 
Leis. O vereador Gideon Soares pergunta sobre a doação do veiculo que não 
entendeu muito bem. O Sr. Wilton diz que antes tinham um carro que era alugado 
pelo município e com a doação do veiculo que foi feito pela Câmara Municipal, o 
município deixou de pagar o aluguel do outro veiculo e continuaram apenas com um 
veiculo, ou seja, precisavam de mais um veiculo para atender a grande demanda 
que tem o Conselho Tutelar, mas o Sr. Wilton diz que gostaria de agradecer a esta 
Casa pelo apoio que sempre deram ao Conselho Tutelar. Com a palavra o Sr. 
Raimundo Luis Cardoso – Conselheiro Tutelar Polo II, diz que quando vem nesta 
Casa de Leis é tudo muito organizado, muito bonito, ou seja, as pessoas se sentem 
bem quando frequentam a Câmara Municipal. Contudo quando as pessoas 
procuram o Conselho Tutelar além de ser por um problema que está ocorrendo, se 
deparam com um lugar que não tem uma estrutura física boa, mesmo que os 
Conselheiros realizem seus trabalhos da melhor forma possível o local onde 
funcionam os dois Conselhos Tutelares deixa muito a desejar. O Conselheiro 
Raimundo ressalta a grande dificuldade que enfrentam os dois Conselhos Tutelares 
da nossa cidade e diz que esperam que os vereadores possam ajuda-los, pois como 
foi dito pelo Conselheiro Wilton estão precisando com urgência de mais um veiculo e 
destaca que o veiculo que o Conselho Tutelar tem hoje está precisando de 
manutenção, pois para se ter uma ideia há pneus do veículos que possue apenas ter 
parafusos, sendo que deveria ter quatro e nunca foi arrumado. Diz que quando o 
vereador Joaquim Quinta Neto estava a frente da Secretaria de Administração eram 
muito bem atendidos e tinham acesso para conversarem com o mesmo, agora nem 
sabe quem está a frente dessa Secretaria, pois sequer são recebidos pelo Secretario 
atual de Administração, nunca conseguiu marcar uma reunião com o mesmo. O 
vereador Delaite (Professor Delan) questiona com relação ao caso do parafuso que 
está faltando do veiculo que foi citado pelo Conselheiro Raimundo. O Sr. Raimundo 
diz que citou como exemplo essa questão do parafuso, mas que há muitas outras, 
ou seja, está muito perigoso continuar com esse veiculo sem que o mesmo passe 
por uma revisão e por isso pede que ao Executivo Municipal que regulariza a 
situação do Conselho Tutelar de Araguaina com urgência e que cumpra a Lei 
Nº8069/90, no mais agradece a esta Casa de Leis que sempre receberam muito 
bem os Conselheiros Tutelares. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto 
cumprimenta os Conselheiros Tutelares e ressalta que o veiculo que foi citado pelo 
Sr. Raimundo conhece bem essa situação da época em que foi Secretário Municipal 
de Administração e diz que sempre defendeu que os Conselhos Tutelares precisam 
ter um veiculo que seja uma caminhonete, principalmente o Polo II que atende a 
Zona Rural, e que isso precisa ser resolvido com urgência e destaca que podem 
contar com seu apoio, pois sabe do grande trabalho que os Conselhos realizam na 
nossa cidade. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira diz que esse era o 
momento de comemorar pelo Dia Nacional do Conselho Tutelar, mas que os 
Conselheiros acabam por fazer um desabafo diante da grande demanda que 
enfrentada pelos Conselhos Tutelares. Com a palavra o vereador Geraldo Silva que 
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cumprimenta a todos os Conselheiros Tutelares presentes nesta sessão e faz um 
breve relato de como e quando foi criado o Conselho Tutelar destacando suas 
atribuições e como é importante que todos possam ver o quanto é necessário a 
função do Conselho Tutelar em uma cidade. Ressalta que os Conselheiros passam 
por diversas situações inclusive situações de risco e que precisa ter grande 
sensibilidade humana e grande capacidade para discernir o posto que ocupa na 
nossa sociedade.O vereador Geraldo Silva diz que gostaria de deixar o seu 
reconhecimento pelo trabalho que é realizado pelos Conselheiros Tutelares e 
parabenizar a todos pelo Dia nacional do Conselho Tutelar. Com a palavra o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) que parabeniza o vereador Geraldo Silva que já foi 
Conselheiro Tutelar por duas vezes e conhece de perto o trabalho dos Conselhos 
Tutelares em seu nome parabeniza a todos os Conselheiros Tutelares da nossa 
cidade. Diz que não pode ser esquecido que o Conselho Tutelar foi criado pelo 
Governo Federal e que os recursos para esses Conselhos são tripartite e que só 
cobram dos Gestores Municipais as melhorias para os Conselhos Tutelares e por 
isso faz uma solicitação ao Sr. Presidente da Casa, para que solicite ao Jurídico da 
Câmara Municipal que elabore uma Indicação solicitando aos Senadores e 
Deputados Federais e Estaduais do nosso Estado para que esses representes 
possa ajudar na aquisição de duas viaturas novas para os Conselhos Tutelares da 
nossa cidade. Em aparte o vereador Joaquim Quinta Neto diz que acabou de 
conversar com a Senadora Kátia Abreu e que a Senadora se comprometeu a 
apresentar emenda para que seja disponibilizado um veiculo para o Conselho Tutear 
da nossa cidade, só que será para o ano que vem.  O vereador Aldair (Gipão) 
agradece o aparte feito, pois foi muito importante. O vereador Manoel Messias 
(Mane Mudança) diz que se compromete a conversar com a Deputada Valderez 
para que a mesma também apresente Emenda Parlamentar para que possa ser 
adquirido mais um veiculo para o Conselho Tutelar da nossa cidade visto que são 
dois polos. O vereador Wagner Enoque diz que o melhor remédio é a prevenção e 
que gostaria de pedir ao Poder Público que olhe com mais atenção para o trabalho 
que os Conselheiros Tutelares desempenham, pois é melhor prevenir para que os 
problemas não ocorram. O Sr. Presidente agradece a presença de todos os 
Conselheiros Tutelares. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. A vereadora 
Silvinia Pereira faz uma solicitação verbal para que possa alterar a pauta para que 
seus requerimentos possam ser votados agora, pois precisará se ausentar da 
sessão por ter uma viagem marcada para Brasília e diante disso já deixa justificada 
a sua falta na sessão de amanhã. O Sr. Presidente coloca em votação as 
solicitações que foram feitas pela vereadora Silvinia Pereira. Sendo aprovadas por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: 
Nº2409/018, Nº2410/018, Nº2411/018 e Nº2438/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº2400/018, Nº2401/018, Nº2402/018, Nº2419/018 e Nº2420/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento da vereadora 
Maria José Cardoso Santos Nº2452/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 



 
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 

Unanimidade. Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane 
Mudança): Nº2414/018 e Nº2415/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Manoel Messias ( Mane Mudança) registra a presença do 
seu filho o Sr. Thierry.  O vereador Aldair da Costa ( Gipão) registra a presença do 
Sr. Luismar de Sousa.  Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº2444/018 e Nº2445/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº2466/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gideon da Silva Soares Nº2437/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Geraldo Silva assume a presidência da Mesa Diretora. 
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza Nº2454/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Joaquim Quinta Neto: Nº2471/018 e Nº 2472 /018. Em discussão.  O vereador 
Joaquim Quinta Neto agradece pela inserção dos seus requerimentos na pauta e 
destaca que apresenta os mesmos pela necessidade das solicitações que estão 
sendo feitas. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que toda vez que ele vai a 
ASTT do nosso município, fica indignado pela forma como tratam a questão dos 
serviços que são solicitados por esta Casa de Leis. Diz que esteve recentemente 
nesse Departamento e pode ver que foi adquirido uma máquina que faz o serviço de 
pintura das faixas de pedestres e também apaga as faixas antigas e que essa 
máquina está parada e foi adquirida no mês de Abril deste ano e até hoje não foi 
colocada em uso e sempre estão arrumando uma desculpa pelo não uso da 
máquina, ou seja, o serviço de pinturas das faixas não está sendo feito por falta de 
gestão, por falta de vontade e por falta de comprometimento por parte da pessoa 
que administra esse departamento. O vereador Gideon Soares diz que seria 
importante conversarem com o Sr. Prefeito para que o Estado passe para o 
Município a administração do Estádio Gauchão. O vereador Aldair (Gipão) 
cumprimenta o Sr. Sólon e o Sr. Edson. Em votação os requerimentos do vereador 
Joaquim Quinta Neto. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o 
vereador Delaite (Professor Delan) diz que não poderia deixar de registrar que hoje 
se comemora o Dia da Consciência Negra e que os negros deixaram um registro 
muito presente na cultura brasileira, deixaram a sua marca em todos os aspectos, 
como por exemplo, na culinária, na linguagem, na moda e muitos outros e que é 
grato por ser descendente do povo negro. 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.   
 


