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 Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Aos dezessete 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 e Wagner Enoque de Souza. Todos em número de dezesseis. 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 – 
121. O secretario faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio Nº097/018 – Gabinete do 
vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do 
dia 17/12/2018.  A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Ordem Do Dia: 
Projeto de Lei Nº059/018 – Estima a receita e Fixa a Despesa do Município de 
Araguaína – TO, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício financeiro 
de 2019 e dá outras providências – LOA 2019. É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto. O Sr. Presidente informa que há emendas ao referido projeto e que 
primeiramente irão apreciar as emendas que estão assinadas pela maioria dos 
vereadores. 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. Em 1ª discussão o Projeto de Lei 
Nº059/018 – LOA 2019. Com a palavra o vereador Joaquim Quinta Neto destaca 
que o item que mais irá receber recursos que mais será beneficiado será a 
Educação com quase 172 milhões e meio de reais e que isso lhe deixa muito feliz e 
em segundo lugar será a Saúde e em terceiro a Infraestrutura, ou seja, forma 
priorizadas as principais áreas e que lhe deixa orgulhoso de votar nesse orçamento. 
O vereador Gilmar Oliveira diz que fica muito feliz em votar nesse orçamento onde 
prioriza as áreas principais e que o resultado pode ser visto nas escolas municipais 
da nossa cidade. O vereador Gideon Soares ressalta que estão dando a 
oportunidade do Executivo Municipal de exercer as ações necessárias para uma boa 
gestão, mesmo sabendo que esse orçamento é uma estimativa orçamentária, mas 
sabem também que esse valor pode ser ultrapassado, destaca que essa Casa de 
Leis tem sempre procurado discutir com a sociedade todos os assuntos de interesse 
público e exemplo disso foi a  Audiência Pública que foi realizada para discutirem 
esse Orçamento, diz que gostaria de agradecer e parabenizar o vereador Delaite 
(Professor Delan) pelo excelente trabalho que o mesmo realiza frente às Comissões. 
Com a apalavra a vereadora Silvinia Pereira parabeniza o Sr. Presidente vereador 
José Ferreira ( Ferreirinha) pela inauguração do Painel Eletrônico e ressalta que está 
sendo demonstrado por esta Casa de Leis que a mesma sempre trabalhou e 
trabalha com total transparência e responsabilidade, uma vez que, estão hoje 
votando a LOA – 2019 em sessões extraordinárias sem remuneração, diz que 
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gostaria de parabenizar também o vereador Delaite ( professor Delan) pelo 
excelente trabalho frente as Comissões. Quanto ao Projeto da LOA – 2019 destaca 
que esse projeto definiu as metas, ações e prioridades que devem ser atingidas e 
diz que como professora fica muito satisfeita em ver os recursos que foram 
destinados para a Educação. Com a palavra o vereador Manoel Messias (Mané 
Mudança) destaca que observou atentamente esse orçamento e viu que os valores 
têm aumentado a cada ano, cita que na Saúde será investido 24% sendo que a Lei 
determina 15%, na Educação será investido quase 30% e na Lei determina 25%, ou 
seja, são as duas Secretarias que praticamente é o “coração” da gestão e que 
gostaria de parabenizar o Sr. Prefeito. Mas ressalta que lhe chamou a atenção 
também com relação ao IMPAR com um valor de 27 milhões, e que esse Instituto foi 
criado na gestão do ex-prefeito Paulo Sidney e que fez as contas com relação a 
arrecadação desse Instituto ao longo desses anos e que deveria ter em conta um 
valor de pelo menos 300 milhões, ou seja, é preciso que os vereadores fiquem mais 
atentos e fiscalizem mais esse Instituto, pois é através dele que os funcionários 
públicos municipais irão garantir suas aposentadorias. Com a palavra o vereador 
Delaite Rocha (Professor Delan) destaca que com uma arrecadação como essa, 
com um orçamento nesse valor é muito bom, e espera que caso o município alcance 
esse privilegio de arrecadar esses valores que para o próximo ano não falte os 
medicamentos e insumos básicos na UPA e nas Unidades Básicas de Saúde e que 
possam ser concluídas as compras dos medicamentos para que não fique um 
superávit para o próximo ano como é visto sendo que há necessidade de se aplicar 
os recursos, que possam funcionar os Consultórios Odontológicos nas Unidades 
Básicas de Saúde e que os profissionais não faltem nessas Unidades, pois neste 
ano faltou até profissionais ASG e  com um Orçamento nesse valor não justifica 
faltar recursos na saúde e na educação e espera que neste próximo ano não falte 
nada como, por exemplo, que nas escolas as Bibliotecas  possam funcionar 
equipadas, pois a maioria das escolas não possuem Bibliotecas. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva ressalta que forma destinados quase 22 milhões para a 
ASTT e que é um montante considerável e espera que o trânsito da nossa cidade 
possa ser melhorado, pois neste ano tiveram muitos problemas relacionados a falta 
de sinalizações e  com a votação desse projeto de lei estão garantindo que esses 
serviços sejam executados, destaca também com relação ao trabalho de prevenção, 
ou seja, observou que poderia ter uma valor maior para ser aplicado na Ação Social 
e na realização de políticas públicas. Com a palavra o vereador Israel Gomes 
destaca que o vereador Geraldo Silva ressaltou bem com relação ao trânsito e que 
ia comentar sobre isso, mas complementa que o trânsito da nossa cidade melhorou 
muito, mas que sempre estão sendo cobrados com relação a falta de sinalizações e 
que todos os vereadores sempre estão apresentando solicitações cobrando essas 
sinalizações e espera que a ASTT possa executar esses serviços para o próximo 
ano.  Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº059/018 – LOA 2019. Aprovado por Maioria. 
Com um voto contrário do vereador Carlos da Silva Leite. Leitura da Portaria 
Nº146/018 – Institui Comissão para debater as mudanças nos serviços 
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odontológicos CEO – Centro de Especialidades Odontológicas e Plantão 
Odontológico. Que será constituída por cinco membros sendo dois representantes 
do Poder Legislativo e três representantes do CEO ficando constituída: Divino Junior 
do Nascimento – Presidente (Poder Legislativo), Enoque Neto Rocha de Souza – 
membro (Poder Legislativo), Ricardo Martinez Camolesi – membro (CEO), Sheyla 
Márcia Dias Lima – Membro (CEO) e Iara Barros Pinheiro Andrade – Membro 
(CEO).  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.  
  


