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“

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 003/2019- DE 04 DE JANEIRO DE 2019

 “AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que 
dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018; 

R   E   S   O   L   V   E

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de diária ao servidor 
municipal, Sr. João Batista Figueiredo de Aguiar – Controlador Geral 
Interno, Matricula Funcional nº 3970, para uma visita à Empresa 
MEGASOFT, para resolver pendências no Sistema, no dia 07/01/2019, 
na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com alimentação, 
equivalente a ½ (meia) diária, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta 
reais). 

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total 
ao Servidor conforme consta no art. 1º desta Portaria.

 
Art. 3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, 
aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2019.

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 004/2019-DE 04 DE JANEIRO DE 2019

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que 
dispõe a Lei Municipal nº 006/2.000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018; 

R   E   S   O   L   V   E

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de diária ao servidor 
municipal, Sr. Rogério Ribeiro Rodrigues, Diretor de Tecnologia da 
Informação, matrícula funcional nº 1841, para uma visita técnica à 
Empresa MEGASOFT, para resolver pendências no Sistema, no dia 
07/01/2019, na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com 
alimentação, equivalente a ½ (meia) diária, no valor de R$ 100,00 
(cem reais). 

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total 
ao Servidor, conforme consta no art. 1º desta Portaria.

 
Art. 3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GUARAÍ,  Estado do 
Tocantins, aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2018.                                                                                                                                            
                       

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 005/2019 -DE 04  DE JANEIRO  DE 
2019

 “AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A 
SERVIDORA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais e, considerando o que 
dispõe a Lei Municipal nº 006/2000 e o Decreto Municipal nº 1.269/2018; 

R   E   S   O   L   V   E

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de diária à servidora 
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municipal, Sra. Eva Luciana Bezerra Montel, Diretora de Recursos 
Humanos, Matricula Funcional nº 2190, para uma visita técnica à Empresa 
MEGASOFT, para resolver pendências no Sistema, no dia 07/01/2019, 
na cidade de Palmas - TO, para cobrir despesas com alimentação, 
equivalente a ½ (meia) diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao 
Servidor, conforme consta no art. 1º desta Portaria.

 
Art. 3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos quatro dias do mês de janeiro do ano 
de 2018.                                                                                                                                                                     

Lires Teresa Ferneda
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Pessoa da Silva
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ - TO

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DÉCIMO PERIODO DO 
ANO DE 2018.

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 9:hs, 
reuniram em sessão ordinária no Plenário da Câmara Municipal de Guaraí, 
os vereadores: ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS; MARIA DE FÁTIMA 
COELHO NUNES; ENIVAL COELHO PERES; JOSÉ BONFIM DA SILVA; 
GERCIVAL LOPEZ DA SILVA; GLEIDSON DE PAULA BUENO; JOSÉ 
WILSON SABÓIA NETO; TARCISIO MACEDO RAMOS; MIKÉIAS 
ARAUJO FEITOSA; DAVI ROCHA COELHO E WALTER DA CUNHA 
MEDEIROS. Foi lido na bíblia sagrada, Salmo 133, versículo 1 e 2, pelo 
Vereador Mikeias Feitosa. O Presidente informou que por haver quórum 
regimental, sob a proteção de Deus declarou aberta a sessão. O 
Presidente agradeceu a presença de todos em especial a presença do 
ex-prefeito Genésio, e a presença de sua esposa Maria Medeiros. 
Agradeceu a presença do Dr. Marcos Emilio, e apresentou a lei orgânica 
autorizada e será entregue. O Vereador Mikeias Feitosa agradeceu a 
presença de seu pai Edmilson Feitosa, pela primeira vez na Casa, e ex-
prefeito Genésio, que seja registrada como visita ilustres nessa câmara. 
A Vereadora Fatima Coelho agradeceu a presença do ex-prefeito Genésio 
e a presença do ex-vereador Marcone. O Presidente informou que a ata 
da 2º e 3º sessão ordinária não foram concluídas e a ata da 1º sessão 
ordinária do 10º período continua com pedido de vista do Vereador 
Gercival Lopez. O Vereador Gercival Lopez informou que devolve a ata 
para votação e foi colocada para votação e aprovada pelos presentes. O 
Vereador Enival Peres disse como terá sessão extra não pode deixar atas 
ou matérias para outro ano, libera as atas para serem votadas nas sessões 
extras que virão. O Presidente informou que o projeto de lei complementar 
016/2017 do código tributário está sendo devolvido ao poder executivo 
municipal e que o projeto que altera o código de postura atual seja 
discutido, aprovado nas sessões extra. O Vereador Enival Peres, solicitou 
que o presidente formasse uma comissão de estudo do código tributário, 
se houver interesse de votar a matéria de 2018. O Vereador Mikeias 
Feitosa informou que teve uma reunião com o secretário de administração 
e chegou um entendimento que a administração tome prioridade das 
matérias e assim sendo, sugeriu que as comissões sejam formadas por 
todos os vereadores, e o código não tem a possibilidade de ser aprovado 
ainda esse ano. Acredita que as categorias tem que se reunir para chegar 
a um entendimento. O Vereador Enival Peres disse que continua com 
seu entendimento que deverá criar as normas do legislativo e executivo 
com seus assessores, para que não haja emenda nas matérias e o 
executivo faça as devidas alterações sem emenda e sem veto, é uma 
forma mais fácil, discutindo e criando acordos. O Vereador Gercival Lopez 
lembrou que foi conversado apenas com a categoria dos caminhoneiros 
e partindo do principio da igualdade, deverá chamar todas as classes, 
que estão incluídas nessa reforma, em sua opinião não há tempo hábil 
para isso. E que as classes chamadas para discussão e debate seja feita 
nesta Casa e não em sala fechada. O Vereador Gleidson Bueno disse 
que o Vereador Enival Peres está correto, deverá forma uma comissão 
com todas as classes e que isso já está pacificado junto ao executivo e 
acrescentou que quem quiser participar, concorda com o Vereador Enival 
Peres de não fazer emenda e acha que pode fazer acordo e alterar a 
própria matéria, que sejam discutido e votado o mais breve possível, para 

que possam votar no próximo ano. O Vereador Enival Peres ressaltou 
que quem trata dessa prerrogativa é a comissão de finanças e orçamento 
e não a CCLJ. O Vereador Gleidson Bueno sugeriu que todos participem 
independente de comissão ou não. A Vereadora Fatima Coelho concorda 
que devam sim, se reunir com as categorias e criar a comissão, estudar 
a matéria que é de interesse de todos. O Vereador Walter Medeiros disse 
que o Vereador Enival Peres tem razão, tem que se preocupar em estudar 
a reforma, o parabenizou por essa ideia já que não tiveram tempo e nem 
como votar o projeto que estava na Casa em duplicidade, precisam estudar 
e votar ainda este ano, a CCLJ está a disposição, e a Casa toda deve 
participar. O Presidente sugeriu que as duas comissões se reúnam e tome 
as decisões da comissão, que fica marcada para a próxima terça-feira às 
9h. O Vereador Mikeias Feitosa solicitou o registro da presença dos dois 
ex-presidentes desta Casa senhor Claudio Alencar e Cloves Ferreira, e 
de forma especial o seu irmão Murilo Feitosa. O Presidente registrou seus 
cumprimentos aos ex-presidentes desta Casa, presente nesta manhã. O 
Presidente solicitou dos pares se tinham matéria a apresentarem, não 
havendo, iniciou a ordem do dia, colocou em 2º e ultima votação o projeto 
de lei Câmara nº 008/2018 de autoria do Vereador Gercival Lopez, foi 
aprovado com 10 votos a favor. Colocou em 2º e ultima votação o projeto 
de lei Câmara nº 009/2018 de autoria do Vereador Gleidson Bueno, foi 
aprovado com 10 votos a favor. O Vereador Gercival Lopez agradeceu 
aos pares por terem votado no projeto que nomina o Centro cultural de 
Guaraí José Wilson Saboia Nunes, que foi vereador, PRF e que muito 
contribuiu com Guaraí, tanto no parlamento, como na área cultural, todos 
sabem que o Saboião, como era conhecido, gostava da cultura e da boa 
musica, um grande boêmio, é justa a homenagem a esse grande homem 
que tanto contribuiu e cumprimentou a família Saboia que hoje se faz 
presente neste plenário para receberem essa homenagem. O Vereador 
Gleidson Bueno falou a respeito do projeto 009/2018, que denomina, o 
anexo Albino Silva, agradeceu a família de Dona Izabel Silva presente na 
Casa, é uma homenagem justa deixou um grande legado, contribuiu muito 
para cidade. Agradeceu aos pares por aprovarem esse projeto e agradece 
a toda família, disse que apresentou esse projeto por reconhecer a 
importância do Sr. Albino em Guaraí, família pioneira, o papel do legislativo 
é dá a Cesar o que é de Cesar, e homenagear as pessoas que 
verdadeiramente contribuíram para Guaraí, é uma honra que apresentou 
essa matéria e essa Casa aprovou dando homenagem a quem merece. 
O Presidente colocou em votação o projeto de lei 005/2018, com emenda 
modificativa de autoria do vereador Gercival Lopez, foi aprovado com 
unanimidade de votos. O Vereador Walter Medeiros agradeceu a presença 
dos Sr. Branco, Creuza e o seu tio Luzair que já foi vereador em Goianorte 
e vice-prefeito, gostaria de registrar como visitas ilustres. O Vereador 
Bonfim da Silva agradeceu a presença de sua mãe que o criou, Laercia 
e suas duas sobrinhas, Marcone Silva e família, Simonya Mariano, e os 
ex-vereadores e ex-presidentes desta Casa e que fosse registrado como 
visitantes ilustres. O Vereador Enival Peres sugeriu que o projeto de lei 
complementar 015/18, fosse votado em sessão extra para que não 
ficassem ferindo tanto o regimento e respeitasse o interstício da lei.  O 
Presidente concordou e deixou para ser votado em sessão extraordinária 
daqui há 10 dias. O Presidente colocou em 2º e ultima votação o projeto 
de lei nº 023/2018, foi aprovado pelos presentes. O Presidente informou 
que continuam em estudo os projetos de leis PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR 012/2018. “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, QUE ESPECIFICA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
013/2018. “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO ORÇAMENTO 
ANUAL DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2019, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR 016/2018 – ALTERA OS ARTIGOS 47, 104, 
107 E O ANEXO 03 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO – CTM, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROJETO DE LEI - 017/2018 – 
DESAFETA ÁREA PÚBLICA E AUTORIZA DOAÇÃO PARA O SR. LUIZ 
FERNANDO DIAS, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
PROJETO DE LEI 022/2018 – “ALTERA O ART. 1º DA LEI 474/2013, QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Presidente convocou 
uma reunião com todos os vereadores para estudo do projeto do Código 
Tributário para a terça feira às 9h. O Vereador Gleidson Bueno solicitou 
do Presidente que suspendesse a sessão para que dona Izabel se 
pronunciasse. Reaberta a sessão. O Presidente informou que iria iniciar 
o momento especial para a votação da Mesa Diretora para o biênio 
2019/2020, conforme o artigo 20 do Regimento Interno e ainda conforme 
o artigo 17 da Lei Orgânica, artigo 18 da Lei Orgânica e o artigo 28 do 
Regimento Interno e também o paragrafo único do artigo 21 do Regimento 
Interno, mas considerando que foi aprovado o requerimento do Vereador 
Enival Peres para a eleição ocorrer com voto aberto. O Presidente solicitou 
do 1º secretário Vereador Davi Rocha que fizesse a leitura do requerimento 
001/18 do Vereador Saboinha Junior, que retirava o seu nome do cargo 
de 1º Secretário da chapa “Unidos Venceremos” em virtude de estar 
concorrendo ao cargo de presidente na chapa “Legislativo para todos”. 
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Nos termos do Regimento Interno o presidente solicitou que a chapa 
“Unidos Venceremos” no prazo de 5 minutos substituisse o cargo de 1º 
secretário. O Presidente informou que passou-se 5 minutos e não houve 
a apresentação da substituição necessária nos termos do artigo 21 do 
Regimento Interno, prosseguiu o processo com a leitura da chapa 
“Legislativo para todos” foi lida pelo Vereador Saboinha Junior e solicitou 
o registro da chapa. O Vereador Davi Rocha fez a leitura da chapa “Unidos 
Venceremos” com a ausência do nome do cargo de 1º secretário. O 
Vereador Enival Peres, solicitou que fosse lido o nome do 1º secretário 
constante na chapa e assinado. O Vereador Davi Rocha leu o nome do 
Vereador Saboinha Junior na chapa “Unidos Venceremos” no cargo de 
1º secretário. O Presidente informou que o requerimento do Vereador 
Saboinha Junior de retirada de seu nome foi protocolado às 8h e 17 
minutos deste dia. O Presidente concedeu a palavra para os candidatos 
a presidente de cada chapa. O Vereador Bonfim da Silva agradeceu a 
presença de todos. Disse que foi uma honra fazer parte dessa chapa. 
Enival Peres, Tarcísio Ramos, Davi Rocha e Gercival Lopez. E 
parabenizou o Vereador Saboinha Junior pela atitude, foi o primeiro que 
colocou o nome do mesmo na chapa. Disse que permaneceu na luta 
firme até aqui, agradeceu pela confiança dos pares, e disse que o 
Vereador Saboinha Junior foi o que mais lhe incentivou a colocar seu 
nome para a presidência, esteve em sua casa, juntamente com o seu 
pai e que foi quem ligou para o Marcelo Gris e colocou a chapa em 
público. Disse ao Vereador Saboinha Junior que continue assim com 
essas atitudes que irá fazer politica bem, esteve junto com o nosso grupo 
até hoje pela manhã, dizendo estar firme. Só assim conhecem quem é 
sua pessoa de ganancia pelo poder, falou que não perdeu, continua firme 
na luta e que está preparado para ajudar Guaraí, sempre a disposição. 
Desejou sucesso ao Vereador Saboinha Junior. Disse aos vereadores 
Enival Peres, Tarcísio Ramos, Davi Rocha e Gercival Lopez que continua 
firme de cabeça erguida, e agradeceu pelo apoio e confiança, já passou 
por muitas coisas nessa vida, mas a traição é cruel, principalmente 
quando diz que vem de alguém que diz que quer crescer na vida pública. 
Deus abençoe o novo mandato que possa ser bom, e aos que lhe 
confiaram, agradeceu de coração e se colocou a disposição para o que 
precisar. O Presidente disse que também passou por essa mesma 
traição. O Vereador Saboinha Junior agradeceu a Deus por esse 
momento e agradeceu sua família pelo apoio. Agradeceu a chapa pelo 
convite, essa atitude em momento algum atinge sua conduta nesta 
cidade, sempre fez parte de um grupo politico desde que foi secretário 
de juventude, onde todos sempre queriam puxar o seu tapete, mas na 
hora de contar com sua ajuda serviu, viu esse filme passar na cabeça 
essa semana, nunca fez nada escondido de ninguém e nem irá fazer. 
Quando recebeu o convite não aceitou, e só após lhe apresentarem 
tantos fatos de dentro do grupo em que estava foi que resolveu aceitar, 
porque sabia que a traição viria após a eleição. Disse que ao Vereador 
Bonfim da Silva, que não o convocou para se candidatar, conversaram 
em sua casa juntamente com o seu pai para pedir o voto, nunca escondeu 
de ninguém o seu desejo de pleitear a presidência dessa Casa, mas no 
grupo em que estava não teve se quer a oportunidade de brigar por isso, 
falou que respeita todos os pares, inclusive ao Vereador Bonfim da Silva 
que já o apoiou em 2012, juntamente com a sua família e colocou tudo 
à sua disposição. Disse que será um presidente transparente e que 
conduzirá essa casa com muita humildade, e será presidente dos 11 
vereadores, não tomará nenhuma decisão sem consultar a todos e a 
mesa diretora que presidirá essa Casa junto com o mesmo. Agradeceu 
ao Presidente Donizeth Medeiros e aos Vereadores Mikeias Feitosa, 
Fatima Coelho, Walter Medeiros, Gleidson Bueno, que o convidaram 
para fazer porte dessa chapa e disse ao grupo, ao ex-prefeito Genésio, 
que também procurou seu pai para fazer esse convite. Falou que Guaraí 
está crescendo e os dois poderes precisam ficarem juntos para que a 
cidade ganhe, com mais emprego, renda e moradia e com qualidade de 
vida. Agradeceu aos que acreditam em seu trabalho, pessoas que torcem 
para que cresça na politica, mas tem muitos que não querem vê-lo 
crescer, como um jovem na política, só quando estão precisando o jovem 
serve, essa visão precisa mudar, fazem parte de um jogo politico, se não 
fosse, por que se reuniam durante toda semana para tomar café, almoçar 
e jantar? É o jogo e deve ser jogado e não enganou ninguém, será um 
presidente disposto a trabalhar por Guaraí em parceria com o executivo, 
servidores desta Casa e todos os vereadores, continua mantendo Guaraí, 
nos trilhos do desenvolvimento, será presidente por 2 anos e essa Casa 
não é sua e nem de vereador A ou B, e sim do povo. Falou que qualquer 
um dos pares têm direito de pleitear ao cargo de presidente, ou de 
qualquer outra função na Mesa diretora, será um presidente transparente, 
ouvindo o ex- presidente que tem feito um bom trabalho, fará prestação 
de contas mensais, irá melhorar a assessoria de comunicação da Casa, 
para que as pessoas que podem vir a esta Casa, conheçam o trabalho 
dos Vereadores, criará projetos de ajuda e melhoramento do município, 
continuará a linha de estudos, aprovação ou rejeição das matérias, irão 
trabalhar muito. Agradeceu a cada um dos vereadores, e que 

independentemente de bancada A ou B, devem continuar unidos em prol 
de Guaraí, que Deus abençoe a todos. O Presidente deu inicio a votação 
da mesa diretora e pediu a organização dos pares para os votos aberto, 
conforme requerimento do Vereador Enival Peres. Os Vereadores: Enival 
Peres, Tarcísio Ramos, Davi Rocha, Gercival Lopez e Bonfim da Silva 
votaram na chapa “Unidos Venceremos” obtendo um total de 5 votos. 
Os Vereadores: Antônio Donizeth Medeiros, Fatima Coelho, Saboinha 
Junior, Mikeias Feitosa, Gleidson Bueno e Walter Medeiros, votaram na 
chapa “Legislativo para Todos” obtendo um total de 6 votos, sendo assim 
a chapa vencedora da eleição da Mesa diretora para o biênio 2019/2020, 
ficando assim constituída: PRESIDENTE: JOSÉ WILSON SABÓIA 
NETO, 1º SECRETÁRIO: GLEIDSON DE PAULA BUENO, 2º 
SECRETÁRIO: ANTONIO DONIZETH DE MEDEIROS, VICE 
PRESIDENTE: MIKÉIAS ARAUJO FEITOSA E TESOUREIRO: 
WALTER DA CUNHA MEDEIROS e a Vereadora Fatima Coelho líder 
de bancada. O Presidente solicitou dos pares que queiriam fazer uso da 
tribuna estão com a oportunidade.  O Vereador Tarcísio Ramos disse 
que agradece a Deus pela oportunidade de estarem aqui, cumprimentou 
a todos os presentes, sabem da responsabilidade que tem todos os 
vereadores com a população e com esta Casa. Falou que apoiou o 
Vereador Bonfim da Silva com satisfação, recebeu o convite para 
participar desse grupo e fez como sempre faz, “combateu o bom combate 
e guardou a sua fé”, vem a cada dia se surpreendendo com as pessoa, 
ora todos os dias para que o futuro seja prolongado e crê que será, 
sinceramente não esperava isso do nobre Vereador Saboinha Junior e 
espera que o mesmo entenda o sentimento que tomou seu coração 
nesse momento, talvez pelo apresso que tinha ao Vereador, pede a Deus 
que esse sentimento passe, porque a pessoa do Vereador Saboinha 
Junior tinha muita importância, seu sentimento aqui exposto é verdadeiro, 
e pede a Deus que isso não venha atrapalhar o andamento dos trabalhos. 
Disse que recebeu várias propostas, vários convites, por ser um homem 
de palavra, acima de tudo ser homem, não aceitou nenhuma delas, 
porque já havia hipotecado sua palavra, não tem nada, mas o pouco que 
tem foi conseguido através de sua palavra. Roga a Deus que nos 
conduza. Assim como já havia dito na oração, sozinhos não conseguimos, 
são levados por bens pessoais e materiais, mas sem Deus não 
conseguem alcançar os objetivos, pode ganhar tudo, mas perderá a 
salvação com o altíssimo, porque a base de tudo são os princípios não 
chega nunca, pode até ir, mas uma hora será barrado, porque a justiça 
divina ninguém para. Desejou a todos um ótimo fim de ano, boas festas, 
feliz natal e prospero ano novo a todos. O Vereador Mikeias Feitosa 
cumprimentou todos, parabenizou o presidente vereador Donizeth 
Medeiros, pelo brilhante mandato, homem companheiro e acima de tudo 
honesto, deixa um legado de aprendizado pelo trabalho prestado. 
Também usará a bíblia, já que ela está sendo muito usada, a bíblia fala 
que há tempo para tudo, para chorar, para sorrir, há tempo para se alegrar 
e chegou o tempo de receber, o Vereador Saboinha Junior a esta família, 
é uma família que se abraça no único proposito de trabalha por Guaraí, 
acabou o tempo de trocas, de vantagens e disse me disse, é hora de 
trabalhar pelo povo que é o maior valor, e que clama por resultados, é 
o que essa gestão tem feito com muita dedicação, por isso devem se 
unir, por isso votou no Vereador Saboinha Junior, por essa união, sabe 
que todos os vereadores tem esse propósito, sabe que conduzirá muito 
bem e conte com essa família que hoje lhe recebe, são dois jovens, 
presidente e vice presidente que irão trabalhar juntos, conte com essa 
parceria, se está aqui hoje é porque Deus permitiu e conhece seu 
coração, nenhuma folha cai ao chão se não tiver a permissão de Deus, 
se colocou à disposição e disse que acabou os privilégios. O Vereador 
Walter Medeiros cumprimentou todos, agradeceu a Deus por mais essa 
oportunidade, aos visitantes, que sejam bem vindos à esta Casa e volte 
sempre, ficam feliz quando olham e o plenário está cheio, devem sim 
acompanhar os trabalhos dessa Casa. Parabenizou o presidente 
Donizeth Medeiros pelo brilhante trabalho realizado nesta Casa durante 
esses dois anos, com honestidade, humildade e transparência. 
Parabenizou também o presidente eleito Vereador Saboinha Junior, seu 
amigo de infância, se colocou a disposição para o que for possível na 
nova gestão, será o tesoureiro e terão que caminhar juntos na lealdade 
e na honestidade. O Vereador Saboinha Junior não traiu ninguém, 
pessoas estão recebendo o que plantou, somente isso. Agradeceu as 
presenças e desejou um bom final de semana a todos. O Vereador 
Gleidson Bueno cumprimentou todos os presentes, ex-vereadores 
presentes: Claudio Alencar, Jair Gaúcho, Cloves Ferreira, agradeceu 
aos pares, pela aprovação do projeto, que denomina o anexo da Câmara, 
com nome do ex-vereador Albino Silva, agradeceu a família presente, é 
importante a aprovação desse projeto, preservando a historia do 
município e fez historia homenageando aqueles que fizeram por merecer 
a homenagem. Falou de eleição de mesa diretora, que às vezes o coloca 
em situação difícil, seu pai disse que cada eleição se tira uma lição. E 
como eleitores, tem que fazer uma escolha, disse que o que houve na 
Casa foi uma escolha, não houve vencedores nem vencidos, houve 
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democracia que é a escolha de dois nomes e não entrou na questão de 
traição de A ou B, é coisa interna, é jogo politico, e às vezes no jogo se 
faz o que as vezes não queremos e tem certeza que não foi fácil para 
ninguém fazer o que foi feito, pelo menos para ele, não foi, também nem 
para o Vereador Saboinha Junior, nem para o Vereador Bonfim da Silva, 
mas todos vereadores tem o direito de concorrer a presidência da Casa. 
Falou que está no 2º mandato, sempre ganhou com o maior numero de 
votos, e teve o maior sonho de presidir a Casa, tentou no 1º biênio, mas 
não conseguiu os votos, conversou com o Presidente Donizeth Medeiros 
e disse, se não conseguisse os votos, iria votar no Donizeth Medeiros e 
assim fez, e todos tem esse direito, e espera assim que passar esse 
momento, que os trabalhos continuem como vem sendo feito, com 
responsabilidade e coerência, não desfazendo das outras legislaturas, 
onde homens e mulheres deixaram um grande legado, mas essa atual 
não tem duvidas que é uma das melhores que tem, com a competência 
do Vereador Enival Peres, sabedoria do Vereador Gercival Lopez, a 
juventude do Mikeias Feitosa, a experiência da Fatima Coelho, a única 
mulher que representa as mulheres no legislativo e extra também que é 
maior ainda o Vereador Tarcísio Ramos, pelo desempenho pessoal 
arrojado, Walter Medeiros, Bonfim da Silva, seu amigo Davi Rocha, pessoa 
que aprendeu a gostar e admirar e em especial ao presidente, que 
aprendeu a gostar de graça, porque sempre foi humilde, escutou na tribuna 
dizer que a humildade não é apenas um gesto, uma palavra, mas Vossa 
Excelência é humilde na essência, agradeceu pelo dois anos que conviveu 
nesta Casa com o mesmo, e que todos tem erros e defeitos, porque 
ninguém é perfeito e vai deixar seu legado nessa Casa, foi muito bom ter 
como presidente nesta Casa.  Deu as boas vindas ao Vereador Saboinha 
Junior, era um desejo do grupo tê-lo ao lado, sabe que o mesmo vem 
para somar, e sabe do que tem sido feito e só não enxerga quem não 
quer ver, mas a casa tem seu papel, tem feito muito para o sucesso do 
executivo e sabe que é reconhecido isso pelo povo e pelo executivo. Mais 
uma vez disse não há vencedores ou vencidos quem vence é o povo de 
Guaraí, e tem certeza que a Casa tem muita vontade de evoluir e até dia 
31.12.2020, todos os membros da Casa irão dar o seu melhor para Guaraí, 
essa gente merecedora. O Vereador Gercival Lopez cumprimentou todos 
os presentes e reafirmou junto aos companheiros e visitantes, seus 
compromissos com o poder legislativo, e orgulho da contribuição que tem 
dado a homens que fizeram parte da historia de Guaraí, seu Albino Silva 
e José Wilson Saboia (Saboião). Falou do projeto de lei que fez doação 
de tênis, que complementa uniformes dos alunos das escolas municipais. 
Como relator foi favorável ao projeto, acredita que isso dará igualdade 
as crianças, não acredita que vá fazer diferencial na aprendizagem porque 
ainda falta muito, porque além do uniforme, caderno, tênis, reforma da 
escola, a qualidade se dá através da valorização do profissional da 
educação que contribui para o conhecimento. E com relação aos fatos 
de hoje, como foi dito pelo Vereador Gleidson Bueno, não foi perdedor 
nem vencedor, acha que o tempo e a historia vão contar. Citou que o 
Vereador Tarcísio Ramos foi sábio, quando em oração pela manhã e na 
tribuna desejou vida longa, para que os dias conte cada decisão tomada, 
porque a historia vai dizer se valeu ou não a pena. Muitas vezes acham 
que o momento da emoção, é bom salutar, a sede do poder fala mais 
alto, esquecemos que se tem vida pela frente, esquecem que tem que 
acreditar no poder do compromisso e da palavra no fundo dos fatos, todos 
ganharam e quem perde ganha muito mais, mais vale o respeito, a 
consciência tranquila do que a vergonha de não ter a palavra cumprida 
e tem certeza que seu amigo Saboinha Junior, não sai da Casa de alma 
limpa, porque tem certeza, que conhece a casca e a essência e foi 
pressionado a tomar a decisão que tomou e só deseja felicidades e dias 
longos para que a historia conte se valeu essa decisão, foi favorável ou 
não foi salutar. Ao Presidente Donizeth Medeiros reafirma sua admiração 
e respeito o grupo que horas está sendo o perdedor na Casa, é o mesmo 
que o levantou em 2017, porque ainda são homens que acreditam na 
palavra dada e dito isso acha que a vida se segue, o que importa para 
todos os 11 vereadores que representa o povo, outorgado pelo povo. Que 
todos anotem essa data e depois calculem e analisem o preço que tem 
certas decisões, basicamente isso e agradeceu os companheiros que 
estiveram juntos, esses dias de discussão, conversa, parabenizou a 
equipe que assumirá a gestão da Casa, não tem duvidas que farão um 
excelente trabalho, até porque a Casa está bem representada, e sem 
jogar nenhum confete, é a melhor legislatura da historia de Guaraí, e se 
essa legislatura tem feito bom trabalho é fruto do que se passa na Casa 
que dá sustentação e segurança para que a gestão trilhe no caminho 
certo. Desejou bom final de ano, irá deixar anotado em sua agenda essa 
data, e daqui uns anos irá repetir em algum lugar, o quanto valeu a pena 
tudo isso. A Vereadora Fatima Coelho agradeceu a presença de todos. 
Agradeceu a Deus pela ultima sessão do ano. Agradeceu pelos projetos 
aprovados, onde os vereadores não mediram esforços para aprovarem 
os projetos, para colaborar com o andamento da gestão. Falou também, 
que essa questão de transição não existe, se colocam o nome é questão 
de oportunidade de concorrer uma vaga, assim como o Vereador Saboinha 

Junior aceitou o convite e colocou o nome, e o parabenizou e seja bem 
vindo, hoje faz parte dessa família que hoje faz um trabalho diferenciado 
nessa gestão. E que toda Guaraí tem respeito pela gestão porque tem 
uma mulher honesta, sábia e perguntou qual é o vereador que não está 
do lado dessa gestão? Falou ao Vereador Saboinha Junior que terá o 
maior apoio nessa gestão, alias todos vereadores, porque a prefeita não 
faz acepção de vereadores e recebe todos em seu gabinete e tem certeza 
que 2019 não vai ser diferente de 2018, sabe que nesse momento de 
eleições alguns ficam chateados, mas é momento, e acredita que tudo 
vai ser diferente de 2018. Sabe que nesse momento de eleições alguns 
ficam chateados, mas é momento, e acredita que tudo vai passar e 
continuarão com bom trabalho. Disse ao presidente que fez e continuará 
com seu bom trabalho nesta Casa, e vê honestidade no mesmo, isso é 
que o presidente tem que ter, prega sempre que o homem tem que ser 
honesto acima de tudo, sempre lê em coríntios 13 que diz a caridade é 
paciente, não é arrogante e não guarda rancor e o que prevalece é o 
amor porque são uma família e que continuarão de mãos dadas, porque 
cada um tem responsabilidade e vão continuar na vida pública, e para 
isso tem que trabalhar. Agradeceu aos colegas e está muito feliz por 
estar na Casa, com Saboinha Junior presidente, porque tem certeza que 
será bom presidente, assim como todos que passaram aqui, como Cloves 
Ferreira, Claudio Alencar. Lembrou quando o Sr. Genésio ganhou na 
época, gostaria que a mesma fosse presidente, mas disse que não ia 
correr atrás de votos e eles foram, conseguiram 4 votos, faltava 1 voto 
e a mesma disse, porque não oferece ao Claudio Alencar é um bom 
menino competente e o procuraram e aceitou. E é satisfeita como 
vereadora dessa cidade, onde faz seu trabalho, agradeceu a sociedade 
pelo carinho e confiança que tem, desejou a todos um bom final de 
semana e bom dia. O Vereador Enival Peres cumprimentou todos os 
presentes em especial, seu grande amigo assessor jurídico da UVET, 
Dr. Marcos assim como o Vereador de Palmeirantes Adiel. Falou ao 
Vereador Tarcísio Ramos que o mesmo não perdeu que com a mesma 
oração que fez e com a mesma determinação irão continuar. 
Cumprimentou todos os senhores e senhoras presentes na Casa, de 
forma especial cumprimentou o Vereador Bonfim da Silva, que é vereador 
humilde, porque com sua humildade, nunca votou uma matéria contra 
a família Ferneda, com sua humildade e determinação, quer vê-lo na 
tribuna entregando titulo de cidadão para quem o traiu, o senhor Genésio 
Ferneda, que deverá dá o titulo de cabeça baixa. Falou também ao seu 
amigo Cloves Ferreira, que já trabalharam juntos e conhece sua 
determinação e em seu mandato o que mais quer é o microfone, tribuna, 
Regimento Interno, Lei orgânica e a Constituição e as legislações 
pertinentes na Casa e que hoje tem orgulho de está na Casa, com a Lei 
Orgânica, junto com ex vereador Cloves Ferreira, fizeram e organizarão 
a mesma em 2006, e determinação a lei orgânica, e o município está 
sendo gerido por ela, desde 2006. E esta é a constituição do município 
está entrando em vigor a partir de 1º de janeiro, e irá cumpri-la na integra, 
tem o maior orgulho de dizer que foi o vereador que mais relatou contas 
de ex prefeitos Manoel Bueno, Carlos da Silveira Bueno, José Lomazzi, 
Aluízio Tenório e deixou de relatar as contas de Padre Milton por 
prerrogativa do mesmo, porque achou indevido, cumprindo a Lei Orgânica 
e o Regimento Interno, porque o mesmo fazia parte daquela gestão. E 
continua na mesma relatoria, em que entraram com processo de 
suspeição, mas a Casa o reconduziu para que continuasse relator, e foi 
com unanimidade de votos, e irá votar nas contas que estão na Casa, 
ainda essa ano se cumprir o Regimento Interno, que são do ex-prefeito 
Genésio Ferneda e ex prefeito Francisco Julio. E irá cumprir sua 
obrigação que o povo lhe deu, com o maior respeito e dignidade. 
Parabenizou o Vereador Gercival Lopez por ter dado nome ao prédio 
público a família Saboia, e ao Vereador Saboinha que em 1º de janeiro 
assumirá a mesa diretora, parabenizou e desejou a condução na mesa 
de sucesso e ao cidadão Guaraiense desejou Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo. O Vereador Bonfim da Silva cumprimentou a todos os 
presentes, especialmente a ex-vereadora Simonya, sua família 
presentes, aos ex-vereadores presentes e aos demais. E que sai de 
cabeça erguida desse bom combate, apesar de magoado, mas se 
colocou a disposição no que precisar e desejou um ótimo trabalho, 
agradeceu a cada um de sua chapa pelo apoio, desejou sucesso a 
Saboinha e toda mesa diretora, e que está firme e forte para defender 
os ideais de nossa cidade e agradeceu a todos que estavam presentes. 
O Vereador Saboinha Junior agradeceu a Deus por tudo e agradeceu 
aos funcionários e aos colegas e todos os visitantes e chegaram ao final 
de 2018, e o saldo do poder legislativo foi extremamente positivo, em 
tudo que foi estudado e aprovado em 2018 e que sempre trabalhará para 
os 11 vereadores para um legislativo cada vez mais forte, e por uma 
Guaraí mais unida, desejou um ótimo final de semana e boas festas. O 
Presidente solicitou que fosse substituído para se pronunciar. O vice-
presidente assumiu e solicitou que o 2º secretário que já está ao lado o 
substituísse, o 2º secretário assumiu a presidência. O Vereador Donizeth 
Medeiros agradeceu a presença de todos, sendo a ultima sessão 
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ordinária e tendo uma extra para concluir as demais matérias que estão 
na Casa, agradeceu a cada vereador pelo apoio e que está muito feliz, 
por sair da Casa com a cabeça erguida e consciência limpa, sabe que 
não foi perfeito, mas sempre agiu com responsabilidade e honestidade 
e com certeza bom para o município. Agradeceu aos colegas vereadores, 
servidores da Casa e cada uma da Casa faz parte de sua gestão para 
que andasse, não foi perfeita, mas todos participaram. E disse ao 
Vereador Gercival Lopez, que nunca esqueceu da gratidão que tem pelos 
vereadores, pela oportunidade e que nada que acontecer na Casa vai 
mudar a admiração que tem pelo Vereador Gercival Lopez que aprendeu 
a gostar. Ao Vereador Davi Rocha seu amigo, que também não tem nada 
haver com eleição sua amizade, e sabe que todos têm direito a 
oportunidades e direito a concorrer. Ao Vereador Bonfim da Silva seu 
amigo, tem certeza que ainda vai longe, muito sábio, inteligente, que um 
dia vai conseguir muitas coisas, inclusive a presidência. Ao Vereador 
Enival Peres pessoa que admira bastante, e continuará admirando, 
sempre o ajudou quando o procurou, orientando e confia muito nele. Ao 
Vereador Walter Medeiros, seu primo sempre esteve ao seu lado, 
agradeceu a confiança e amizade. Ao Vereador Tarcísio Ramos, sempre 
quieto no seu canto, mas aprendeu a gostar do mesmo, é uma pessoa 
muito importante para o mesmo e a amizade continuará. Agradeceu aos 
vereadores que votaram no mesmo, 1ª eleições, Vereador Mikeias 
Feitosa que declarou seu voto e apoio. O Vereador Gleidson Bueno, que 
foi na sua casa, combinou e cumpriu seu compromisso se fosse 
presidente. A Vereadora Fatima Coelho agradeceu por tudo que fez e 
seu companheirismo. Ao Vereador Saboinha Junior agradeceu pelas 
orientações que sempre lhe deu, sentando ao lado o ajudou bastante. 
Lembrou ainda que todos os vereadores participaram de sua gestão. As 
vezes foi questionado por não fazer reuniões até mesmo pelos 
Vereadores Saboinha Junior, mas disse que nunca negou que foi do lado 
da prefeita, desde o primeiro dia que o procuraram, disse que aceitaria, 
desde que não fizesse oposição com a prefeita e cumpriu. E às vezes 
não foi feita a reunião, porque em alguns momentos demonstravam 
oposição e preferiu se reunir com a bancada, não estava enganando 
ninguém, porque nunca faz compromisso de fazer oposição sempre foi 
verdadeiro. E com relação a eleição, o vereador Saboinha Junior agiu 
certo, não fez nada que suje seu nome, disse que tem uma chapa 
montada com o Vereador Bonfim da Silva e nunca o maltratou, nem 
chamou de desonesto e nem malandro, a única coisa que fez, foi falar 
a verdade, quando ficou sabendo que ele tinha saído da chapa, ligou e 
disse que iria dar a presidência para outro, sempre falou a verdade, acha 
que é um direito dele, a vez dele ainda vai chegar e que Deus o abençoe, 
sempre será seu amigo. Falou ao Vereador Saboinha Junior, que a partir 
do dia 1º só trocarão de lugar, e poderá sempre contar com o mesmo, 
com seu apoio e a pouco experiência que teve, sempre estará à 
disposição. Agradeceu a todos guaraienses pela oportunidade que deram 
nas duas eleições, e aos 10 vereadores que votaram para ser presidente, 
fica sempre grato e sempre consegue as coisas com humildade e a 
verdade, sabe que Deus tem algo melhor para o mesmo, não quer ficar 
por aqui, pretende ir mais longe, agradeceu a Guaraí, vereadores, família, 
presentes e amigos, seu Genésio que o admira bastante, tem certeza 
que tudo que foi feito, os vereadores tem consciência do que está nas 
suas contas, que não tem nada demais e irá doer na consciência, porque 
todos sabem de sua honestidade. Agradeceu a todos. O 2º secretário 
devolveu a presidência ao Vereador Donizeth Medeiros. O Presidente 
suspendeu a sessão para o diretor da UVET, se pronunciar. O Presidente 
reabriu a sessão e agradeceu a presença do Diretor Senhor Adiel da 
UVET, mandou um abraço ao presidente da UVET, falou ao futuro 
presidente Saboinha Junior que continue com a UVET e desejou a todos 
um Feliz Natal e um ano cheio de paz e saúde e prosperidade a todos. 
O presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para 
constar lavrou-se esta ata que lida e aprovada vai assinada pelo 
presidente, primeiro e segundo secretários.
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