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 Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos doze 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, 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, Terciliano Gomes de Araujo e Wagner Enoque de Souza. Todos em número 
de dezessete. 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. Ordem Do Dia: Visita 
Institucional – Dr. Ricardo M. Camolesi – Presidente do Sindicato dos Cirurgiões 
Dentistas do Estado do Tocantins. O Sr. Presidente convida para fazer uso da 
palavra o Dr. Ricardo, que agradece por esse espaço e destaca que estão presentes 
hoje para falarem sobre o CEO e o Plantão Odontológico. Ressalta que não querem 
que o CEO e o Plantão mude o local onde funciona, pois é no centro da cidade de 
fácil acesso para toda a população, uma vez que, quando se está com dor de dente 
é preciso que se tenha um local onde a população possa chegar com mais 
facilidade. O Dr. Ricardo faz uma explanação dos trabalhos que são desenvolvidos 
pelo CEO e no Plantão Odontológico, destacando que O CEO da nossa cidade é 
padrão 3, ou seja, não há outro na nossa região, por isso não justifica o seu 
fechamento e nem tirarem o mesmo do local onde funciona, sendo que os 
profissionais realizam um grande trabalho.  O Sr. Presidente coloca em votação a 
solicitação de uso da palavra  pela Dra. Sheila M. Dias – Dentista, que foi feito 
através de um requerimento. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra a 
Dra. Sheila que agradece por esse espaço e diz que o fechamento do CEO está 
sendo proposto pelo Executivo Municipal sem que tenha sido feito sequer uma 
reunião com a classe dos Odontologos e destaca que os vereadores precisam 
ajudar para o não fechamento do CEO, uma vez que o trabalho que é realizado não 
atende somente a nossa cidade, atendem pacientes dos Estados do Para, 
Maranhão e todos os municípios vizinhos ao nosso. A Dra. Sheila faz um relato 
muito triste, onde teve que se deparar com a morte de um rapaz de 22 anos por 
causa de uma infecção dental e fica muito emocionada relatando esse caso e 
enfatiza que estão querendo fechar um Centro Odontológico Municipal para 
funcionar outro órgão municipal que não irá realizar o trabalho que o CEO e o 
Plantão Odontológico realiza e que são cerca de  02 milhões de pessoas que 
necessitam desse atendimento, não são contra a abertura de mais um CEO, o que 
querem é que não fechem o CEO que atendem milhares de pessoas. Ressalta que é 
muito importante que todos os vereadores atentem para essa situação e desde já 
agradece a todos pela atenção e pede desculpas por ter se excedido, mas diz que 
quando se trata de vidas não se pode fechar os olhos. O vereador Aldair (Gipão) 
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líder do Sr. Prefeito,  diz que ficou muito preocupado quando soube do fechamento 
do CEO, pois participou da criação do mesmo e destaca que foi informado que o 
CEO não irá fechar, irá funcionar na Faculdade FACIT e que a vontade da Prefeitura 
é manter o CEO onde está, mas a Prefeitura só recebe 23 mil e para manter o CEO 
o custo é de 115 mil, ou seja, um custo muito maior e que foi informado também  que 
no CEO tem apenas oito cadeiras e na FACIT serão oitenta cadeiras para fazerem 
os atendimentos, ou seja, o atendimento será ampliado bastante e ressalta que 
essas informações foram passadas a ele pelo Sr. Secretário Municipal da Saúde. O 
vereador Geraldo Silva diz que não vê a necessidade de fechar o CEO, e que no 
seu ponto de vista pode-se fazer parceria com a FACIT, mas que isso não implique 
no fechamento do CEO e do Plantão Odontológico, pois é preciso crescer os 
serviços e não limitar, e destaca ainda que  como foi dito serão oitenta cadeiras para 
os atendimentos e quanto irá custar esse aumento dos atendimentos e preciso ficar 
atento para essa questão. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes diz que o seu 
posicionamento é contrário ao fechamento do CEO ou a mudança do local do seu 
funcionamento, caso venha alguma matéria do Executivo Municipal para esta Casa 
de Leis irá votar contrário, diz que o CEO na modalidade Gradua CEO pode ir para a 
FACIT ao invés de se fechar o CEO que é no padrão 3. Destaca que o local onde 
funciona o CEO é de fácil acesso para a nossa população e caso o CEO seja 
modificado para a modalidade Gradua CEO é contrário, pois isso é andar pra trás. 
Com a palavra a vereadora Silvinia Pereira diz que recebeu alguns servidores do 
CEO no seu gabinete e que conversou com os mesmos e que ficou preocupada 
quando ficou sabendo que o serviço seria levado para as proximidades do Barra da 
Grota, diz que sabe da importância do CEO, pois já usou os serviços do mesmo e 
levou inúmeras pessoas para serem atendidas no CEO, e que por isso no seu ponto 
de vista é preciso que se faça uma discussão mais ampla, pois é favorável a 
manterem o CEO onde o mesmo funciona. Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Junior diz que os vereadores estão usando do poder de serem políticos 
para atenderem os clamores que foram feitos pelo odontólogos. Diz que se sente 
muito desconfortável em fazer essa discussão sem que tenha um representante da 
Secretaria Municipal da Saúde, pois ficarão fazendo o mesmo discurso sem que se 
tenha uma solução efetiva. Seria de fundamental importância um representante da 
Sr. Secretario Municipal da Saúde ou o mesmo para que pudessem fazer uma 
discussão com um resultado efetivo, ou seja, não adianta iludirem os odontologos 
com promessas sem que se saiba ao certo o posicionamento da Secretaria 
Municipal da saúde, pois conhece o Dr. Jean Secretario Municipal da Saúde e sabe 
do comprometimento e responsabilidade do mesmo e acredita que caso o CEO 
tenha mesmo que sair do local onde funcione isso será feito por uma questão de 
necessidade. Com a palavra o vereador Delaite Rocha (Professor Delan) 
cumprimenta a todos os presentes e faz uma ressalva que os postinhos de saúde 
estão desassistidos com relação aos atendimentos odontológicos, pois sempre está 
recebendo reclamações da população referente a essa situação. Diz que a 
reivindicação  que os Odontologos vieram hoje  solicitar apoio para esta Casa de 
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Leis é muito importante e que é preciso que o Executivo Municipal possa saber 
através dos mesmos a necessidade da permanência do CEO no local onde 
funciona. O Dr. Ricardo agradece a todos os vereadores pela atenção e pelo apoio e 
esperam que com essa visita consigam a permanecia do CEO e do Plantão 
Odontológico no local onde funcionam, para que a população continue recebendo os 
atendimentos num local onde possam ter um acesso fácil. O Sr. Presidente 
agradece a presença do Presidente do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas, agradece 
as presenças dos Odontologos que acompanharam esse debate e da Dra. Sheila 
que fez uso da palavra e diz que esta Casa de Leis está sempre aberta para receber 
a todos. Em seguida suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O vereador Wagner 
Enoque solicita do Sr. presidente que possa inserir na pauta da sessão de hoje o 
Projeto de Lei Complementar Nº008/018 visto a importância do mesmo para o nosso 
município. O vereador Delaite Rocha (Professor Delan) destaca que não há como 
esse projeto entrar na pauta de hoje, visto que, o mesmo não recebeu o Parecer das 
Comissões, devido a grande demanda de projetos tramitando na Casa. O Sr. 
Presidente diz que irá verificar junto a Secretaria da Casa. Projeto de Lei Nº057/018 
– Dispõe sobre alteração dos anexos da Lei nº3066 de 29 de Dezembro de 2017 – 
Plano Plurianual – PPA e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. É feito 
a leitura na íntegra do referido projeto. O Sr. Presidente informa que foram 
protocoladas emendas ao referido projeto, visto isso irão apreciar primeiramente as 
emendas. Emenda Nº001/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes subscrita 
pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº001/018. Em votação a 
Emenda Nº001/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº002/018 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a 
Emenda Nº002/018. Em votação a Emenda Nº002/018. Aprovado por Unanimidade. 
Emenda Nº003/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria 
dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº003/018. Em votação a Emenda 
Nº003/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº004/018 de autoria do vereador 
Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda 
Nº004/018. Em votação a Emenda Nº004/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda 
Nº005/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos 
vereadores. Em discussão a Emenda Nº005/018. Em votação a Emenda Nº005/018. 
Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº006/018 de autoria do vereador Terciliano 
Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº006/018. 
Em votação a Emenda Nº006/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº007/018 
de autoria do vereador Edimar Leandro subscrita pela maioria dos vereadores. Em 
discussão a Emenda Nº007/018. Em votação a Emenda Nº007/018. Aprovado por 
Unanimidade. Emenda Nº008/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº008/018. Em 
votação a Emenda Nº008/018. Aprovado por Unanimidade.  Em 1ª discussão o 
Projeto de Lei Nº057/018. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº057/018. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº058/018 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Araguaína – TO para o Exercício Financeiro de 2019 – LDO. Autor: 
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Executivo Municipal.  É feito a leitura na íntegra do referido projeto. O vereador 
Gideon Soares solicita a prorrogação da sessão por mais duas horas. Em votação a 
prorrogação da sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa 
que foram protocoladas emendas ao referido projeto, visto isso irão apreciar 
primeiramente as emendas. Emenda Nº001/018 de autoria do vereador Terciliano 
Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº001/018. 
Em votação a Emenda Nº001/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº002/018 
de autoria do vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em 
discussão a Emenda Nº002/018. Em votação a Emenda Nº002/018. Aprovado por 
Unanimidade. Emenda Nº003/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº003/018. Em 
votação a Emenda Nº003/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº004/018 de 
autoria do vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em 
discussão a Emenda Nº004/018. Em votação a Emenda Nº004/018. Aprovado por 
Unanimidade. Emenda Nº005/018 de autoria do vereador Terciliano Gomes 
subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº005/018. Em 
votação a Emenda Nº005/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº006/018 de 
autoria do vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em 
discussão a Emenda Nº006/018. Em votação a Emenda Nº006/018. Aprovado por 
Unanimidade. Emenda Nº007/018 de autoria do vereador Edimar Leandro subscrita 
pela maioria dos vereadores. Em discussão a Emenda Nº007/018. Em votação a 
Emenda Nº007/018. Aprovado por Unanimidade. Emenda Nº008/018 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes subscrita pela maioria dos vereadores. Em discussão a 
Emenda Nº008/018. Em votação a Emenda Nº008/018. Aprovado por Unanimidade. 
Em 1ª discussão o Projeto de Lei 058/018 – LDO para o exercício de 2019. Em 1ª 
votação o Projeto de Lei Nº058/018 – LDO. Aprovado por Maioria. Com um voto 
contrário do vereador Carlos da Silva Leite. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº020/018 – Concede Titulo de Cidadão Araguainense ao Sr. Antônio Francisco dos 
Santos. Em 1ª discussão o projeto de Decreto Legislativo Nº020/018. Em 1ª votação 
o Projeto de Decreto Legislativo Nº020/018.  Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo Nº021/018 – Concede Título de Cidadão Araguainense a Sra. 
Amélia Lima Bichuete. Autor: Geraldo Francisco da Silva. Em 1ª discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo Nº021/018. Em 1ª votação o Projeto de Decreto Legislativo 
Nº021/018. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº022/018 – 
Concede Título de Cidadão Araguainense ao Sr. Vilson Pereira da Silva. Autor: 
Aldair da Costa Sousa. Em 1ª discussão o Projeto de Decreto Legislativo Nº022/018. 
Em 1ª votação o projeto de Decreto Legislativo Nº022/018. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº019/018 – Concede Título de 
Cidadão Araguainense ao Sr. Mauricio Borges de Alcântara. Autor: Delaite Rocha da 
Silva (Professor Delan). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº056/018 – Autoriza o município a contratar ou 
credenciar operadoras que forneçam mecanismos e ferramentas para auxiliar no 
serviço de arrecadação de tributos, tarifas e demais receitas municipais por meio de 
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pagamento via cartão de débito e crédito. Autor: Executivo Municipal. O Sr. 
Presidente informa que há emendas ao projeto e que estão assinadas pela maioria 
dos vereadores, e como o parecer das Comissões é contrário irão apreciar 
primeiramente o parecer depois as emendas. Em discussão o Parecer Contrário as 
Emendas. Em votação. Sendo rejeitado o parecer por maioria com quatro votos 
favoráveis ao Parecer. Emenda Nº001/018 de autoria do vereador Divino Bethânia 
Junior subscrita pela maioria dos vereadores. Em votação a Emenda Nº001/018. 
Aprovada por Maioria com quatro votos contrários. Emenda Nº002/018 de autoria do 
vereador Divino Bethânia Junior subscrita pela maioria dos vereadores. Em votação 
a Emenda Nº002/018.  Aprovada por maioria com quatro votos contrários. Emenda 
Nº003/018 de autoria do vereador Divino Bethânia Junior subscrita pela maioria dos 
vereadores. Aprovado por maioria com quatro votos contrários. Em seguida 
discussão do parecer contrário ao Projeto de Lei Nº056/018. O vereador Divino 
Bethânia Junior destaca que está usando a palavra para que fique bem claro que o 
projeto está propondo para que os pagamentos dos tributos possam ser pagos com 
cartão de crédito e que o cidadão não será obrigado a pagar com o cartão ele irá 
escolher essa opção só se quiser e que fique bem claro que o município não dará 
cartões de crédito pra ninguém, e que também não está sendo criado nenhum 
tributo há mais e que irá votar contrário ao parecer para que o projeto prossiga, pois 
como as emendas foram aprovadas as questões que precisavam ser alteradas 
foram contempladas nas emendas. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto 
que parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela apresentação das emendas 
e pelas colocações que hora foram feitas. Em votação o Parecer Contrário ao 
Projeto de Lei Nº056/018. Sendo Rejeitado pela maioria com quatro votos favoráveis 
ao Parecer.  Projeto de Lei Nº056/018. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº056/018. 
Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº056/018. Aprovado por maioria. Com quatro votos 
contrários ao projeto.  Projeto de Resolução Nº011/018 da Mesa Diretora – Dispõe 
sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Araguaina, e dá outras 
providências. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Moções 
de Pesar de autoria do vereador Gilmar de Oliveira: Nº168/018  – pelo falecimento 
do Sr. José Tavares. Nº164/018 – Pelo falecimento da Sra. Alzenira Ribeiro de 
Miranda. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº166/018 de autoria do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – pelo 
falecimento do Sr. Pedro Ribeiro da Silva (Pedro Quaresma). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº167/018 de autoria do 
vereador Wagner Enoque de Souza – A Policia Militar pela formatura do PROERD. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 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.  
  


