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 Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dez 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, Enoque Neto 
Rocha de Souza, Gideon da Silva Soares, Geraldo Francisco da Silva, Israel Gomes 
da Silva, Joaquim Quinta Neto Barbosa, Manoel Messias Moreira de Brito, Maria 
José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes de Araujo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. Havendo número legal 
o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaite Rocha 
(Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo 1º 
- Versículos 01 e 02. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº034/2018 – CM/GVG – Gabinete do vereador Gilmar Oliveira – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 10 de Dezembro de 2018. O vereador 
Aldair ( Gipão) registra a presença do Ex-vereador Francisco de Assis Martins Rocha 
( Chico Doido) e que fique registrado também a sua admiração ao mesmo. Ordem 
Do Dia: Mensagem de Veto Nº005/018 – Ao Autógrafo de Lei Nº3087, que inclui o 
símbolo do autismo em placas de atendimento preferencial. É feita a leitura na 
íntegra do referido Veto. Em discussão o Veto ao Autografo de Lei Nº3087. O 
vereador Joaquim Quinta Neto ressalta que esse Veto está vetando apenas o artigo 
2º do Autógrafo de Lei, a Lei estará sendo mantida quase que na sua integra e com 
isso irá acompanhar o veto. O vereador Delaite (professor Delan) ressalta que não 
haverá prejuízo para a Lei, ou seja, será mantida a Lei sendo retirado apenas o 
artigo 2º. O vereador Manoel Messias (Mané Mudança) diz que irá acompanhar o 
veto do Executivo Municipal, pois é visto que o mesmo não irá prejudicar a Lei como 
um todo. O vereador Terciliano Gomes diz que nesta propositura irá votar 
acompanhando o parecer da Comissão, pois analisou o mesmo e verificou sua 
coerência. Em votação o Veto ao Autografo de Lei Nº3087.  Sendo aprovado por 
maioria. Com quatro votos contrários ao Veto e onze votos favoráveis ao Veto. 
Projeto de Lei Nº056/018 – Autoriza o Município a contratar ou credenciar 
operadores que forneçam mecanismos e ferramentas para auxiliar no serviço de 
arrecadação de tributos, tarifas e demais receitas municipais, por meio de 
pagamento via cartão de débito e de crédito. Autor: Executivo Municipal. É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. É feito a leitura do Parecer das Comissões 
Permanentes que é contrário ao Projeto de Lei Nº056/018. O vereador Gideon 
Soares pede que seja feito a leitura do Parecer Jurídico referente a este projeto. É 
feito a leitura do parecer jurídico. Em discussão o parecer contrário das Comissões. 
Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que vê com bons olhos este projeto 
e que não está ferindo os princípios constitucionais e por isso irá votar contra ao 
parecer das comissões, mas não descarta a possibilidade de poder mudar seu 
posicionamento após os posicionamentos dos demais vereadores.  A vereadora 
Silvinia Pereira diz que vê esse projeto com muito bons olhos e que será uma 
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matéria que trará benefícios a nossa população. Com a palavra o vereador Joaquim 
Quinta Neto ressalta que este projeto não trará prejuízo e que é uma matéria muito 
válida e que vem de encontro ao que a nossa população espera do Executivo 
Municipal e desta Casa de Leis. Com a palavra o vereador Delaite (professor Delan) 
destaca que o Parecer das Comissões é contrário, mas ressalta que está sendo 
delegado serviço tributário a uma empresa, ou seja, está sendo delegado um serviço 
que é de obrigação do Executivo Municipal, ressalta também que no PPA, o 
programa 2067 que trata da modernização orçamentária do município já consta um 
investimento de quase seis milhões, ou seja, onde serão aplicados esse 
investimentos de mais de seis milhões se será contratado uma Empresa para gerir 
esse trabalho do cartão de crédito e com isso quem pagará a conta no final será o 
contribuinte e razão pela qual contraria uma Lei Federal e com isso o Parecer é 
contrário ao referido projeto. Com a palavra o vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) diz que no seu ponto de vista esse projeto é de suma importância. O 
vereador Terciliano Gomes diz que a cobrança do imposto continuará sendo feito 
pela Prefeitura o que está sendo proposto é que o pagamento poderá ser feito 
através da modalidade do cartão de crédito. O vereador Delaíte (Professor Delan) 
questiona quem será o responsável pelo fornecimento dos cartões, não será uma 
empresa contratada pelo Executivo Municipal e diz que não há nenhum estudo do 
impacto financeiro, ou seja, não há nada que mostre que esse impacto será positivo 
ou negativo e quem pagará por esse impacto? E que o programa para emissão de 
boletos é diferente do programa para pagamento com cartões. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que o vereador Professor Delan levantou uma questão muito 
importante que é o impacto financeiro que irá gerar, visto isso pede Vistas do 
referido projeto. Em votação o pedido de Vista feito pelo vereador Divino Bethânia 
Junior. O vereador Gideon Soares vota contrário ao pedido de vista. O vereador 
Edimar Leandro vota contrário ao pedido de Vista. Sendo o pedido de Vista rejeitado 
pela maioria. Em votação o Parecer das Comissões que é contrário ao referido 
projeto. O vereador Israel Gomes diz que irá se abster do voto. O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que irá acompanhar o parecer das Comissões e votará favorável 
ao parecer. O vereador Wagner Enoque diz que irá acompanhar o parecer das 
comissões e vota favorável ao parecer. O vereador Aldair (Gipão) destaca que é 
preciso analisar com cuidado as questões técnicas e facilitar para os cidadãos e por 
isso vota contrario ao Parecer das Comissões. O vereador Carlos Silva diz que irá 
acompanhar o Parecer das Comissões.  O vereador Edimar Leandro pede a 
suspensão da sessão. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador 
Aldair (Gipão) líder do Sr. Prefeito pede a retirada de pauta do Projeto de Lei 
Nº056/018. O Projeto de Lei Nº056/018 é retirado de pauta a pedido do líder do Sr. 
Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo Nº019/018 – Concede Título de 
Cidadão araguainense ao Sr. Maurício Borges de Alcântara, e dá outras 
providências. Autor: Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Em 1ª discussão. Em 
1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro:) Nº2768/018 e Nº2769/018. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº2726/018 e Nº2727/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº2735/018, Nº2736/018, Nº2737/018, Nº2738/018 e Nº2739/018. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Joaquim Quinta Neto Barbosa (Joaquim Quinta Neto): Nº2766/018 e Nº2767/018. 
Em discussão. O vereador Joaquim Quinta Neto autor das proposituras pede a 
retirada de pauta da propositura de Nº2767/018 para que possa fazer uma correção 
redacional na referida matéria. O Sr. Presidente retira de pauta a propositura de 
Nº2767 a pedido do autor da mesma. Continua em discussão o requerimento 
Nº2766/018. Em votação o requerimento Nº2766/018. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2672/018 e 
Nº2673/018. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Manoel Messias Moreira de Brito (Mané Mudança) 
Nº2747/018. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires: Nº2719/018, 
Nº2732/018, Nº2733/018, Nº2734/018 e Nº2762/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº2773/018, Nº2774/018, Nº2775/018, Nº2776/018 e Nº2771/018. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes destaca a propositura de Nº2773 que solicita uma 
sessão com as presenças do Secretário Estadual da Saúde, do Secretário Municipal 
da Saúde e a Representante do ISAC – Instituto Saúde e Cidadania, onde poderão 
debater sobre os repasses do Governo do Estado à Saúde do nosso município, uma 
vez que, o Estado fala que está repassando os recursos e a Secretaria Municipal da 
Saúde fala que não está sendo repassado os recursos e também para saber como o 
ISAC está nessa situação. O vereador Gideon Soares diz que quando se trata de 
saúde não se pode esperar, pois não se pode comparar uma Lei que trata da 
compra de cimento igual a uma Lei que se compra medicamentos. O vereador 
Delaite ( Professor Delan) ressalta que o Executivo Municipal precisou fazer a 
mudança da sigla da OS (Organização Social) que era ISES para ISAC, ou seja, 
teve-se essa mudança e que é preciso cobrar mesmo do Estado se está devendo ao 
nosso município, pois recursos da saúde devem ser aplicados na saúde.  Em 
votação os requerimentos do vereador Terciliano Gomes. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: Nº2751/018, 
Nº2752/018, Nº2753/018, Nº2754/018 e Nº2755/018. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Tribuna: O vereador Aldair (Gipão) registra que ontem 
foi comemorado o Dia da Bíblia e que não poderia deixar de ressaltar essa questão. 
Manifesta a sua admiração pelo maior livro que existe que é a Bíblia e convida a 
todos para participarem amanhã que será realizado um Culto aqui no Plenário da 
Câmara Municipal. O vereador Joaquim Quinta Neto destaca que hoje é 
comemorado os 70 anos da declaração dos Direitos Humanos. A vereadora Silvinia 
Pereira ressalta que no dia de hoje 10 de Dezembro comemora-se 70 anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que a celebração da data foi 
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escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas 
proclamou para o dia Universal dos direitos do homem. Destaca que não poderia 
deixar de registrar uma data tão importante como esta, onde é destacado 
principalmente que todos são iguais, não importa a cor, a raça, a denominação 
religiosa e condições financeiras, ou seja, todos devem ser respeitados como 
cidadãos. 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.  
  


