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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos quatro 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, Silvinia 
Pereira de Sousa Pires e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de quinze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida a 
vereadora Silvinia Pereira para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora 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 Nº643/2018/SMF – 
Secretaria Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários 
referente ao mês de Outubro de 2018. Oficio Interno Nº54/2018 – Gabinete da 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) – Assunto: Justificativa de ausência 
na sessão do dia 04/12/2018. Oficio Circular CVT Nº096/2018 Gabinete do vereador 
Terciliano Gomes – Assunto: Justificativa de ausência nas sessões dos dias 
04,05,06 e 07 de Dezembro de 2018. Convite do Tribunal de Justiça, 
Desembargador Eurípedes Lamounier e a Diretora do Foro Juíza Lilian Bessa Olinto, 
convidam para a Solenidade de inauguração do novo Fórum da Comarca de 
Araguaína a realizar-se no dia 14 de Dezembro de 2018 às 16h30min. Ordem do 
Dia: Projeto de Resolução Substitutivo Nº001/018 – Dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos Servidores da Câmara Municipal de 
Araguaína - TO. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº 050/018 – 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). É feito a leitura na íntegra dos referido projeto. Em 1ª discussão. O autor 
do projeto destaca que esse projeto vem para garantir que o meio ambiente possa 
ser preservado, pois os proprietários dos animais que são os responsáveis para 
executarem esse serviço do recolhimento das fezes. A vereadora Silvinia Pereira 
parabeniza o autor pela apresentação dessa matéria, pois em outros municípios e 
Estados já é visto essa preocupação. O vereador Joaquim Quinta Neto cumprimenta 
o vereador Manoel Messias (Mané Mudança) pela apresentação da referida matéria.  
Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº050/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº016/018 – Concede Título de Cidadão araguainense ao Sr. 
José Carlos Almeida, e dá outras providências. Autora: Silvinia Pereira de Sousa 
Pires. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº017/018 – Concede Título de Cidadão araguainense ao Sr. 
José Luiz de Moura, e dá outras providências. Autor: Delaite Rocha da Silva (Prof. 
Delan). Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2686/018 e Nº2687/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
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vereadora Silvinia de Sousa Pires: Nº2620/018 e Nº2621/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº2484/018, Nº2485/018, Nº2486/018 e Nº2487/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2625/018 e Nº2626/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gilmar Oliveira Costa Nº2692/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2601/018 e 
Nº2602/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº2698/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimento do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº2696/018. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Divino Junior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2682/018 e Nº2684/018. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Junior ressalta a propositura de nº2684 que solicita o 
cumprimento da Lei Nº2908 de 09/05/2014, visto que essa Lei foi aprovada 
sancionada e neste período onde as chuvas são intensas e preciso que intensifique 
os trabalhos no combate, controle e prevenção das doenças Dengue e 
Leishmaniose Visceral (Calazar), pois no período chuvoso o acumulo de água em 
todos os locais e muito grande. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: Nº2431/018 e Nº2432/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº2704/018. Em discussão. O vereador Aldair da 
Costa (Gipão) diz que no seu entendimento as Unidades Básicas de Saúde 
poderiam funcionar doze horas por dia, com dois turnos de seis horas, ou seja, a 
intenção do requerimento é para desafogar a UPA e consequentemente desafogar o 
Hospital Municipal e Regional, pois com o funcionamento de doze horas as pessoas 
poderão ir as Unidades Básicas de Saúde não somente nos horário comercial. Diz 
que irá protocolar um requerimento convidando o Sr. Secretário Estadual de Saúde 
e o Sr. Secretário Municipal de Saúde,  para que possam debater sobre esse 
assunto e muitos outros como por exemplo, ao invés de construir outro hospital que 
possa ser construído um anexo exclusivo para a ortopedia onde concentra-se o 
maior número de pacientes. O vereador Aldair (Gipão) diz ainda que essas doze 
horas funcionarão com duas equipes e com isso as Unidades Básicas de Saúde não 
serão fechadas, pois há pessoas que só podem ir numa Unidade de Saúde no 
horário de almoço e com isso dificulta muito, pois nesse horário as Unidades estão 
fechadas, por isso faz essa solicitação ao Executivo Municipal. O vereador Joaquim 
Quinta Neto parabeniza o vereador Aldair (Gipão) pela apresentação dessa 
propositura, mas diz que é preciso verificar junto a OS ( Organização Social) que 
administra a Saúde da nossa cidade, uma vez que, ontem foi divulgado que os 
atendimentos na UPA serão reduzidos e que isso precisa ser verificado. O vereador 
Aldair (Gipão) cumprimenta o Ex-vereador Raimundo Veloso e manifesta a sua 
admiração pelo mesmo. O Sr. Presidente convida o Ex-Vereador Raimundo Veloso 



 
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 

para a Tribuna de Honra. Em votação a propositura de Nº2704/018. Aprovado por 
Unanimidade. Moção do vereador Joaquim Quinta Neto Barbosa (Joaquim Quinta 
Neto) Nº151/018 – De aplausos aos alunos Araguainenses do SESI Tocantins, 
Sérgio Gabriel da Silva e Regimar de Negreiros e o professor Ulisses Pereira, pela 
conquista do título de Campeões da Olimpíada Brasileira de Robótica, 
representando o Estado em nível 1 (um), ocorrida em João Pessoa (Paraíba), no 
mês de novembro de 2018. Em discussão. O vereador Joaquim Quinta Neto destaca 
a importância desse prêmio para o nosso Estado. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira ressalta que 
ontem foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e que dia 07 
de Dezembro de 2018 será realizada a IV Caminhada das Pessoas com Deficiência 
e que seria muito importante que todos participassem para que a nossa população 
cada vez mais se conscientize que é preciso que a nossa idade seja acessível a 
todos, pois isso mostra respeito e reconhecimento ao ser humano. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva cumprimenta  a vereadora Silvinia pelas suas palavras e diz 
que gostaria de destacar o Oficio Nº245/2018 – SIOP/2ºBPM do Comandante João 
Marcio Costa Miranda – TEM CEL QOPM – Assunto: Levantamento Estatístico. O 
vereador Geraldo Silva diz que neste oficio mostra o levantamento que foi feito sobre 
os acidentes de trânsito no nosso município referente aos anos de 2016, 2017 e 
01/01/2018 e ressalta que houve um crescimento espantoso e que algo precisa ser 
feito para modificar esses dados e encontra-se arquivado na secretaria da Casa uma 
cópia do referido Oficio.  Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior que faz 
uma critica a Empresa BRK, pois diz que o serviço que é realizado por empresa é de 
péssima qualidade. Até hoje as pessoas sofrem com o mau cheiro da Avenida 
Marginal Neblina onde fica a Estação de Tratamento de Esgoto dessa empresa e 
que ainda cometem crime ambiental jogando esgoto no Rio Lontra. Ressalta que é 
preciso se fazer algo, pois essa Empresa BRK presta um serviço péssimo, polui o 
nosso meio ambiente e ainda recebe por isso. 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.  
  


