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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos vinte e um 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, 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 Gideon Soares para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 23. O secretario faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: Oficio Gabinete da vereadora Silvinia Pereira 
Nº010/2018 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 21 de Novembro 
de 2018. Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite – Assunto: Justificativa 
de ausência nas sessões dos dias 20 e 21 de Novembro de 2018. Ofícios da Caixa 
Econômica Federal – Gerencia Executiva de Governo Palmas – TO: 
Nº5472/2018/GIGOVPM/SR TOCANTINS – Assunto: Alteração Contratual e 
Nº5348/2018/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 
Geral da União. Oficio COREN TO Nº522/2018/GAB/PRES – Conselho Regional de 
Enfermagem do Tocantins – Assunto: Solicitação do uso do Plenário da Câmara 
Municipal para o dia 18 de Janeiro de 2019, no período de 07h30min ás 13h30min, 
para que seja realizada a 311ª Reunião Ordinária de Plenária. O Sr. Presidente 
coloca em votação a solicitação do uso do Plenário da Câmara feito através do oficio 
Nº522/2018. Sendo aprovado por Unanimidade. 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 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 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). Em 2ª discussão. Em 2ª 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 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
O vereador Joaquim Quinta Neto pede para ser inserido na pauta de hoje a 
propositura de Nº2473 de sua autoria. O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação feita pelo vereador Joaquim Quinta Neto. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº2458/018, Nº2459/018, Nº2456/018 e Nº2457/018. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar 
Oliveira Costa Nº2467/018. Em discussão.  Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2446/018 
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e Nº2447/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mane Mudança): 
Nº2416/018 e Nº2417/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº2388/018 e Nº2387/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2421/018, Nº2422/018, Nº2423/018, 
Nº2424/018 e Nº2425/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimento Nº2473/018 do vereador Joaquim Quinta Neto. Em discussão. O autor 
da propositura destaca que solicita a realização de um concurso referente a 
ornamentação natalina da nossa cidade e que não irá gerar custo para o nosso 
município, pois o Executivo pode premiar os vencedores com descontos no IPTU e 
outros mais, além de embelezar a nossa cidade também aumentará o turismo pois 
as pessoas de outras localidades vem ao nosso município para ver as 
ornamentações de natal. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Aldair (Gipão) diz que diante do que foi visto por todos com relação ao fato 
que ocorreu sobre o lixo hospitalar que foi encontrado no DAIARA, diz que irá 
conversar com algumas pessoas da Prefeitura para que possam encontrar uma 
forma para que essa situação não aconteça novamente, e que sua preocupação e 
de que possam se reunir com as pessoas competentes da área, com os Fiscais que 
aturam nessa questão para que possam futuramente fazerem uma reunião na 
Câmara para tentarem encontrar um meio Jurídico que impeça de ocorrer novos 
fatos como esse. Com a palavra o vereador Delaite (Professor Delan) diz que 
realmente a repercussão foi muito grande do fato sobre o lixo hospitalar e destaca 
que há sim meios jurídicos de agir nessa questão, mas que é preciso atentar que 
não somente esse fato precisa ser punido, pois no Estado inteiro se vê lixo de toda 
natureza nas margens e nascentes dos córregos e rios como, por exemplo, do Rio 
lontra do nosso município, ou seja, o vereador Delaite ( Professor Delan) diz que há 
tamanho impacto de mídia em relação a situação do lixo hospitalar do DAIARA, 
porque envolve nomes de pessoas e que nas Rodovias do nosso Estado também se 
vê lixo a céu aberto e isso não é noticiado, pois não envolve o nome de ninguém e 
não é noticiado, ressalta que as pessoas são tendenciosos a macular a honra e o 
nome das pessoas e a mídia usa desse privilegio e questiona onde está a Lei de 
Proteção Ambiental, onde estão os Órgãos de Proteção Ambiental e preciso que se 
puna é preciso usar a Lei na sua forma sem tendências. O vereador Divino Bethânia 
Junior diz que usa a palavra hoje para expressar seu sentimento de dor com relação 
às pessoas que se encontram nos corredores do Hospital Regional da nossa cidade, 
assim como os profissionais que trabalham no Hospital Regional também enfrentam 
uma situação muito difícil. Destaca que são pessoas que estão aguardando há anos 
por uma cirurgia, sofrendo a dor psicológica e física, e que é lamentável essa 
situação e ressalta que é preciso que todos olhem para essa situação. O vereador 
Geraldo Silva diz que gostaria de falar um pouco sobre o Projeto “Natal Feliz” que 
realiza desde 2013 e que é direcionado para a Zona Rural, Assentamentos e 
Povoados do nosso município e que não é um projeto político e sim um projeto 
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solidário de coração que leva para essas famílias não somente presentes e 
alimentos levam também um Padre ou um Pastor que ministra a palavra de Deus 
para todos. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto cumprimenta o vereador 
Geraldo Silva por esse grande trabalho que esta realizando e pelo trabalho que 
sempre realizou na Zona Rural da nossa cidade. Ressalta que com relação ao fato 
do lixo hospitalar, ressalta que é preciso que se tenha o local correto para o descarte 
do lixo e não apenas o lixo hospitalar, mas todos os lixos que são produzidos na 
nossa cidade, diz que é preciso também discutir a respeito do espaço do DAIARA, 
pois são 271 lotes e 27 empresas e que o município precisa ver essa questão, pois a 
sensação que se tem é que a referida área está vazia e isso precisa ser visto pelo 
Poder Publico. O vereador Manoel Messias (Mane Mudança) cumprimenta o 
vereador Divino Bethânia Junior pela sua fala e sugere que possam fazer um 
documento e encaminhar ao Governo do Estado, relatando sobre a situação em que 
se encontra o Hospital Regional da nossa cidade, para que volte os mutirões de 
cirurgias que eram realizados no referido Hospital. O vereador Delaite (Professor 
Delan) diz que todos os dias nos jornais do nosso Estado é noticiado sobre a 
situação do Hospital Regional da nossa cidade e que tem certeza que o Sr. 
Secretario Estadual da Saúde e o Sr. Governador sabem muito bem de como está a 
situação do Hospital Regional e destaca que o bem público tem que ser deixado de 
ser usado para o bem próprio e enquanto não mudar e os órgãos públicos não forem 
deixados de serem usados como “Capitanias Hereditárias” essa situação não irá 
mudar. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza o vereador Geraldo pelo 
projeto e cumprimenta o vereador Divino Bethânia Junior pela sua fala.  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.   
  


