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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos cinco 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, Delaite Rocha da Silva, Divino Junior 
do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, 
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 a vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) para fazer a leitura da 
Bíblia. A vereadora faz a leitura em Salmo – 110.  O secretario faz a leitura da ata da 
sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio Circular GVT Nº096/2018 Gabinete do vereador Terciliano 
Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de Ausência nas sessões dos dias 04, 05, 06 
e 07 de Dezembro de 2018. Oficio Nº076/2018 Gabinete do vereador Carlos da Silva 
Leite – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 05 de Dezembro de 
2018. Oficio Nº72/2018 Gabinete do vereador Geraldo Francisco da Silva – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 05/12/2018.  Ordem do Dia: Projeto de Lei 
Nº043/018 – Assegura matrícula para alunos com deficiência locomotora na escola 
mais próxima de sua residência. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso). Em 3ª discussão. Em 3ª 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). Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. 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 2ª discussão. Em 2ª 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 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. A vereadora Silvinia 
Pereira solicita alteração de pauta para a apreciação das suas moções, uma vez 
que, os alunos e os professores estão presentes para acompanhar a votação dessas 
matérias. Em votação a solicitação feita pela vereadora Silvinia. Aprovado por 
unanimidade. Moções da vereadora: Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº152/018 – 
De aplausos aos alunos medalhistas de Bronze da OBMEP 2018 da Escola 
Paroquial Sagrado Coração de Jesus: Ana Clara Fernandes Barros; Enzo Gonçalves 
Bento; Gabriel Henry Souza Monteiro; Larissa Quintela Silva Monteiro e Kauã Lopes 
Caetano. Nº153/018 – De aplausos ao Professor de Matemática da Escola Paroquial 
Sagrado Coração de Jesus, Werley Sales da Silva, pela conquista do Prêmio da 
OBMEP 2018. Em discussão. Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira que 
cumprimenta de forma especial os alunos: Ana Clara, Enzo Gonçalves, Gabriel 
Henry, Larissa Silva, Kauã Lopes, Letícia, Ítalo, Nicole e os professores Adilene e 
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Werley Sales e convida a todos para ocuparem a Tribuna de Honra. Ressalta que 
como professora, Presidente do conselho Municipal de Educação e vereadora, é 
uma honra apresentar essas moções para parabenizar e reconhecer a 
determinação, o trabalho e a dedicação de todos esses alunos e do professor 
Werley e destaca que é muito importante que nunca desistam de estudar, pois 
somente através dos estudos conseguirão conquistar o que ninguém poderá tirar de 
vocês. Em seguida a vereadora Silvinia Pereira solicita permissão para que um 
aluno e o Professor Werley possam fazer uso da palavra.  O vereador Delaite Rocha 
( Professor Delan) relembra que os professores ao longo de décadas sempre 
mostraram o quanto é importante incentivar e valorizar os estudos. Destaca que é 
gratificante para um professor ver a conquista dos seus alunos e como é professor e 
até hoje está trabalhando em sala de aula sabe como os professores ficam 
agradecidos. O vereador Divino Bethânia Junior parabeniza a todos os alunos e aos 
professores e ressalta que todos são merecedores dessa homenagem e de muito 
mais, pois é muito importante que todos incentivem o estudo. O vereador Joaquim 
Quinta Neto parabeniza a vereadora Silvinia pela apresentação das moções, 
parabeniza e cumprimenta todos os alunos e os professores e ressalta que todos 
são alunos da Escola Paroquial Sagrado Coração de Jesus, e que não pode ser 
esquecido que essa escola está correndo o risco de ser fechada e que esse prêmio 
mostra mais uma vez o quanto essa escola é importante para a nossa população e 
para a nossa cidade como um todo. A vereadora Maria José ( Zezé Cardoso) diz que 
não poderia deixar de cumprimentar e parabenizar todos os alunos e o Professor 
Werley pelo trabalho e pela conquista desse prêmio.    Em votação as moções da 
vereadora Silvinia Pereira. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente coloca em 
votação a solicitação feita pela vereadora Silvinia Pereira. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Com a palavra a Aluna Larissa Quintela que agradece por esse 
espaço que lhe foi concedido e destaca a importância das Olimpíadas Brasileiras de 
Matemática de Escolas Púbicas e agradece a todos que ajudaram para que essa 
conquista se realizasse. Com a palavra o Professor Werley Sales da Silva, que 
cumprimenta a todos os presentes e agradece pela apresentação dessas moções e 
a todos os vereadores que usaram a palavra e que aprovaram as matérias. Ressalta 
que a OBMEP é de fundamental importância não somente pela premiação, mas pelo 
reconhecimento de cada aluno, da escola e dos professores, pois foi muita 
dedicação, trabalho e determinação para que pudessem conseguir esse prêmio. Diz 
que pela segunda vez ganha o prêmio de Professor Reconhecido pela OBMEP e 
que isso é muito gratificante e sempre fala aos seus alunos que não deixem nunca 
de estudarem e que se sente muito lisonjeado em ver o reconhecimento dos seus 
alunos através da OBMEP. O vereador Delaite diz que o professor se bem construir, 
bem receberá no futuro, pois cada aluno absorve um pouquinho dos professores no 
decorrer da vida. O Sr. Presidente agradece a presença e parabeniza a todos os 
alunos e professores. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº018/018 – Concede Título de Cidadã Araguainense à Srª. Ana 
Madalena dos Santos, e dá outras providências. Autor: Aldair da Costa Sousa 
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(Gipão). Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº2702/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2720/018  e Nº2721/018 
Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº2716/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza: Nº2728/018 e 
Nº2729/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: Nº2603/018, Nº2605/018 e 
Nº2724/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar oliveira Costa: Nº2693/018 e Nº2694/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº2627/018, Nº2628/018 e Nº2629/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2488/018, Nº2489/018 e 
Nº2490/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº2669/018 e 
Nº2670/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2688/018 e Nº2689/018. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Tribuna: Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Junior diz que irá falar sobre o problema que atrapalhar 
muito o nosso país que é a “burocracia”. Destaca que lamenta muito que o Estado 
do Tocantins cobre o valor de 01 (um) real de uma Taxa, para emitir um extrato na 
Secretaria Estadual da Fazenda e que isso é um absurdo. O Sr. Presidente convida 
a todos para cantar os parabéns para a Dra. Mayara – Advogada da Casa. 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.  
  


