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 Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araguaína, 
Estado do Tocantins. Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas sob a presidência do vereador Aldair da 
Costa Sousa, compareceram os seguintes vereadores: Alcivan  José 
Rodrigues, Delaíte Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima 
Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, 
Silvinia Pereira de Sousa Pires, Terciliano Gomes  Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de quinze. Havendo número legal o 
Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o vereador Terciliano 
Gomes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 
107, Versículo – 28.  O secretario vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Divino Junior do 
Nascimento e Terciliano Gomes Araújo não participaram da votação da 
ata da sessão anterior.  Correspondências: Oficio Gabinete Vereador 
Carlos da Silva Leite Nº087/2019 – Assunto: Justificativa de ausência do 
vereador na sessão do dia 10 de setembro de 2019. Oficio 03/2019 – 
Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas do Estado do 
Tocantins. Assunto: Sugestão de mudança do Art.7º da Lei 3022 de 
22/08/2016. OFICIO Nº1171/2019/GAB/SMS – Secretário Municipal de 
Saúde – Jean Luís Coutinho Santos. Assunto: Resposta ao requerimento 
nº868/2019 do vereador José Ferreira (Ferreirinha) em anexo o 
memorando nº174/2019/SAMU – 192 com a resposta da solicitação.  
Ordem Do Dia: Tribuna Livre – Artigo 196 – Regimento Interno desta Casa 
de Leis – Inscrito: Sr. Fábio dos Anjos Oliveira – Membro da Comunidade 
Católica Theófora. Assunto: Expor os trabalhos sociais desenvolvidos 
pela Comunidade Católica Theófora na nossa cidade. É feito a leitura do 
Artigo – 196 do Regimento Interno da Casa que rege o uso da Tribuna 
Livre. Com a palavra o Sr. Fábio dos Anjos que cumprimenta a todos os 
presentes e agradece esta Casa de Leis por esse espaço que lhes foi 
concedido, faz uma explanação de quando iniciaram os trabalhos da 
Comunidade Theófora e quando a mesma foi criada. Ressalta que a 
Comunidade Theófora é uma entidade sem fins lucrativos e que visa levar 
a palavra de Deus a todos que precisam e ajudar no que for preciso com 
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ações e com o trabalho voltado no resgate das pessoas que estão 
necessitando de apoio sempre conduzindo-os com a palavra de Deus. O 
Sr. Presidente coloca em votação o uso da palavra pela Sra. Maria Vitoria 
e o Sr. Brendo. Com a palavra a Sra. Vitória que agradece pelo espaço e 
ressalta que a Comunidade Theófora desenvolve eventos sociais e 
religiosos voltados para dar suporte aos jovens, festas e shows católicos 
para jovens que muitas vezes não recebem a atenção necessária por 
parte da nossa sociedade. Destaca que trabalham também produzindo 
imagens sacras e com atividades lúdicas para crianças e desenvolvem 
um trabalho com as crianças do Hospital Municipal. É feito uma 
apresentação através do Data Show onde mostrou todo esse trabalho que 
foi ressaltado pela Sra. Maria Vitória. Com a palavra o Sr. Brendo 
Mendonça diz que veio do Estado do Espirito Santo e deixou tudo para 
traz por ter recebido um chamado de Deus e que hoje trabalha dentro da 
Comunidade Theófora e sabe da grandeza desse trabalho e o quanto é 
importante que todos saibam que é uma trabalho valiosos e que a nossa 
população possa conhecer mais e difundir esse trabalho que é um 
trabalho sem fins lucrativos, buscando apenas levar a palavra de Deus 
para todos e convida a todos para participarem do evento que será 
realizado dos dias 20 a 22 de Setembro deste ano e que ocorrerá no 
Tartesal do Parque de Exposições. Com a palavra o vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) parabeniza a todos os membros da Comunidade 
Theófora pelo grande trabalho que realizam e desde já convida a todos 
os vereadores para participarem e visitarem a Comunidade Theófora e 
em especial gostaria de cumprimentar o Sr. Brendo que deixou a família 
para se dedicar ao trabalho de Deus. O vereador Leonardo Lima 
parabeniza a Comunidade Theófora e diz que irá participar do evento, 
mesmo não sendo católico admira muito o trabalho que é realizado por 
essa Comunidade. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que 
quem realiza o trabalho de Deus receberá a sua recompensa no céu e 
que isso está escrito na Bíblia e ressalta que todos da Comunidade 
Theófora estão de parabéns. Com a palavra o vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) diz que conhece bem o trabalho da Comunidade 
Theófora e que em setembro do ano de 2011 essa Comunidade recebeu 
o Título de Utilidade Pública, através de um projeto de sua autoria e que 
é preciso que o Poder Público olhe para as Comunidades que trabalham 
em prol da nossa sociedade levando a palavra de Deus para todos e que 
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gostaria de render suas homenagens a todos os membros da 
Comunidade Theófora. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes cumprimenta a todos os membros da 
Comunidade Theófora e diz que gostaria de solicitar que pudesse ser feito 
um requerimento assinado por todos os vereadores e que seja 
encaminhado para o Sr. Prefeito solicitando o apoio do Poder Executivo 
Municipal para com a Comunidade Theófora e que se possível esse 
requerimento possa ser aprovado ainda hoje. Parabeniza a todos os 
membros e colaboradores da Comunidade Theófora pelo grande trabalho 
que realizam.  Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior faz uma 
explanação de como é importante o papel das religiões na nossa 
sociedade, pois a religião desenvolve e exerce um papel que nenhuma 
outra pessoa seja qual for, pois a religião resgata a alma do cidadão. A 
vereadora Silvinia Pereira cumprimenta a todos os presentes e ressalta 
que toda ação que traz o amor de Deus independente de qual seja a 
religião é de suma importância e parabeniza a todos da Comunidade 
Theófora pelo trabalho. O vereador Wagner Enoque diz que o verdadeiro 
evangelho não é só falado e sim vivido e exercido com o próximo e que a 
Comunidade Theófora pode contar com seu apoio, pois sabe bem o que 
é trabalhar com uma comunidade buscando levar a palavra de Deus para 
todos que precisam e os parabenizam pelo excelente trabalho que 
desenvolvem. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que o que 
lhe chamou a atenção foi a fala do Sr. Brendo que disse ter saído da sua 
cidade e largou tudo para se dedicar a levar a palavra de Deus para todos 
que necessitam e viu o quanto é grandioso esse trabalho, por isso 
parabeniza a todos da Comunidade Theófora e coloca-se a disposição 
para ajudar no que for possível. Com a palavra o vereador Edimar 
Leandro diz que não poderia deixar de parabenizar a Comunidade 
Theófora pelo grande trabalho e gostaria de ressaltar que nenhum 
Deputado do nosso Estado destina recursos para Comunidades como a 
Theófora que trabalham em prol dos menos favorecidos. O Sr. Fábio diz 
que gostaria de convidar a todos os presentes para conhecerem de perto 
a Comunidade Theófora e agradece muito por esse espaço e espera que 
daqui para a frente o Poder Público possa olhar com mais atenção para a 
Comunidade Theófora. O vereador Divino Bethânia Junior diz que se 
compromete a fazer a Lei da Emenda ao Orçamento para que de fato 
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possam ter a garantia de que recursos serão destinados a Comunidades 
como a Theófora que realizam um trabalho exemplar. A sessão é 
suspensa para tirarem uma foto oficial com os membros da Comunidade 
Theófora. Reaberto os trabalhos. Leitura do Oficio Nº207/2019 gabinete 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) – Assunto: 
Justificativa de ausência do vereador na sessão do dia 10/09/2019. 
Projeto para as Comissões: Projeto de Lei Nº052/019 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo. O referido projeto será encaminhado 
as comissões competentes. Projeto de Lei Nº045/019 – Dispõe sobre 
desafetação e retificação de área pública e autoriza o poder Executivo 
Municipal a proceder a doações que especifica e dá outras providências 
– Loteamento Nova Araguaína. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei Nº049/019 – Declara de 
Utilidade Pública a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de 
Madureira da cidade de Araguaína. Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). 
Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues: Nº1768/019 e 
Nº1769/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1942/019 
e Nº1943/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº1995/019 e Nº1996/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaíte Rocha 
da Silva (Professor Delan): Nº2033/019 e Nº1973/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1902/019 e 
Nº1915/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto): Nº1887/019 e Nº1888/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: 
Nº2012/019 e Nº2013/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel 
da Terezona): Nº1909/019 e Nº1967/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº1959/019 e Nº2040/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº1913/019 e Nº1914/019. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1835/019 e Nº1836/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1977/019 e 
Nº1978/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires (Silvinia 
Pires): Nº1961/019 e Nº1962/019. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1928/019 e Nº1932/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1819/019 e Nº1820/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº139/019 – De pesar a Família do Sr. Deusdete Lopes 
Jácome. Nº142/019 – De Pesar a Família do Sr. Valdemar Ferreira 
Rodrigues. Nº144/019 – De Pesar a Família do Sr. Manoel Nonato da 
Silva. Nº141/019 – De Aplausos ao Sr. Diácono Adão Cândido de Oliveira 
– organizador geral do X Encontro de Oração para homens da cidade de 
Gurupi e que essa moção se estenda a toda a Coordenação e Equipe de 
trabalho. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes faz uma solicitação verbal para que possa ser 
inserida na pauta de hoje uma moção de aplauso de Nº151/2019 de sua 
autoria. A Sra. Presidente em exercício solicita que a referida moção seja 
inserida na ordem do dia. Moção de Pesar Nº140/019 de autoria do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) – À Família do Sr. Luiz Teles de 
Alencar. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moções 
do vereador Divino Bethânia Junior:  Nº143/019 De Pesar A Família do 
Sr. Osmar Rodrigues Ferreira. Nº146/019 – De Aplauso o Zootecnista e 
Professor da Universidade Federal Tocantins, José Neuman Neiva pelo 
seu pronunciamento em defesa da Amazônia na Sessão Extraordinária 
para debater a Preservação e Proteção da Amazônia na Câmara Federal 
dos Deputados. Nº147/019 – De aplauso a atleta mirim campeã 
tocantinense faixa amarela 03 graus, Naiara Yasmim Ferreira Rodrigues 
pela conquista do 2º lugar no Campeonato Abu Dhabi Internacional de 
Jiu-Jitsu no dia 23 de junho no SESC em Goiânia – GO. Nº148/019 – De 
pesar a Família do Sr. Alessandro Alves de Oliveira.   Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Junior diz que apresenta a moção de nº147 que 
parabeniza a jovem Naiara com intuito de que a mesma possa saber o 
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quanto o seu empenho e dedicação está sendo reconhecido. Quanto a 
moção de nº146 que parabeniza o professor José Neuman e apresenta a 
referida moção como um reconhecimento ao seu pronunciamento que foi 
feito na Câmara Federal e defendeu a bandeira ruralista onde mostrou 
que o produtor rural não é criminoso e precisa ser valorizado.  Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº145/019 de 
autoria do vereador Wagner Enoque de Souza – Ao COMEARA 
(Conselho de Ministros Evangélicos de Araguaína) pela realização da 
Marcha Pra Jesus na cidade de Araguaína. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicações do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº186/019, Nº187/019, Nº188/019 e 
Nº189/019. Indicações do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº200/019, Nº201/019 e Nº202/019. Indicação do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº199/019. 
Indicações do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): 
Nº181/019, Nº182/019, Nº183/019, Nº184/019 e Nº185/019. Indicações 
de autoria do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº195/019, 
Nº196/019, Nº197/019 e Nº198/019. Indicação Nº193/019 de autoria dos 
vereadores. Todas as Indicações serão encaminhadas a quem de direito. 
O Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência 
da Mesa Diretora. Em seguida coloca em votação o Memorando 
Nº005/2019 de autoria do vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) – 
Assunto: Solicitação de prorrogação do prazo do pedido de Vistas aos 
Projetos de Leis Nº046 e Nº047/2019. Em discussão. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) justifica o seu pedido de prorrogação 
ressaltando que a Câmara Municipal ficou fechada por três dias de luto 
oficial devido ao falecimento do pai do Sr. Presidente vereador Aldair da 
Costa (Gipão). O vereador Marcus Marcelo ressalta que não vê problema 
na prorrogação do prazo de pedido de vistas. Em votação o Memorando 
Nº005/2019. Sendo aprovado por Unanimidade. Com uma abstenção do 
vereador Marcus Marcelo. Requerimentos do vereador Wagner Enoque 
de Souza: Nº1821/019, Nº1823/019 e Nº1838/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1935/019, Nº1945/019 e Nº1946/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1979/019, 
Nº1980/019 e Nº1981/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1892/019, Nº1894/019 e 
Nº1895/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1968/019 e Nº1969/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: 
Nº2014/019, Nº2067/019 e Nº2068/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Leonardo Lima faz uma 
solicitação verbal para alteração de pauta para votação dos seus 
requerimentos e de uma moção de pesar de sua autoria. Em seguida a 
apreciação das matérias deixa solicitado a sua retirada da sessão. O 
vereador Terciliano Gomes também solicita alteração de pauta para 
votação da moção de sua autoria, pois precisará se retirar da sessão por 
um motivo de urgência. A Sra. Presidente em exercício coloca em votação 
as solicitações que foram feitas pelo vereador Leonardo Lima. Sendo 
aprovados por Unanimidade. A Sra. Presidente em exercício coloca em 
votação a solicitação feita pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha): Nº1960/019, Nº2041/019 e Nº2042/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1985/019, Nº1986/019 e Nº1987/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº149/2019 de autoria do vereador Leonardo Lima – Á Família do 
Sr. Modesto de Sousa, pai do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão). 
Em discussão. O vereador Leonardo Lima autor da moção diz que a 
mesma está aberta para os vereadores que queiram subscrever. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº151/2019 de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo – Ao Prefeito do Rio de 
Janeiro o Sr. Marcelo Crivella pelo cumprimento do Estatuto da Criança e 
do Adolescente em defesa das Famílias referente ao recolhimento dos 
livros de história em quadrinhos com conteúdo de ideologia de gênero e 
homossexualidade. Em discussão. O vereador Terciliano Gomes ressalta 
que apresenta essa moção com intuito de parabenizar um ato que foi feito 
em defesa dos direitos da família e que respeita os posicionamentos 
contrários, mas não poderia deixar de manifestar o seu posicionamento 
em prol da defesa da família. O vereador Divino Bethânia Junior manifesta 
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seu apoio a referida matéria e ressalta que a intimidade de cada pessoa 
tem que ser vivida dentro da intimidade e que é preciso saber respeitar 
cada um e que a criança deve ser respeitada e amada e não serem 
expostas como estão querendo fazer. Em votação a moção de nº151/019. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Souza): Nº1952/019, Nº1953/019 e 
Nº1958/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro): Nº1916/019, Nº1941/019 e Nº1948/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1972/019, Nº1974/019 e 
Nº1975/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
Bethânia Junior): Nº1997/019, Nº1998/019 e Nº1999/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1944/019, Nº1947/019 e Nº2015/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1770/019, 
Nº1813/019 e Nº1814/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicações de autoria do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº190/019, Nº191/019, Nº192/019 e 
Nº194/019. As Indicações serão encaminhadas a quem de direito. Moção 
de Pesar Nº150/019 de autoria do vereador Alcivan Rodrigues (Soldado 
Alcivan) – Á Família da Sra. Gercina Dalva da Silva. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº152/019 de 
autoria do vereador Divino Bethânia Junior – Á Família da Sra. 
Marisilveste Soares Ramos. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Israel Gomes assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Tribuna: Com a palavra o vereador Marcus Marcelo fala com 
relação ao Termo de Ajuste de Conduta que aconteceu na defensoria 
Pública do Estado através do Núcleo Aplicado da Minorias e Ações 
Coletivas de Araguaína, onde foi aplicado uma multa numa empresa com 
relação ao não cumprimento da reforma referente ao Centro de 
Esterilização e Castração dos animais caninos e felinos e que todos 
sabem que é uma luta dele assim como a Clínica Municipal Veterinária e 
que agora sim tem previsão orçamental para essas duas questões e 
ressalta também a respeito do cancelamento dos voos da Empresa 
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Passaredo de Araguaína para Palmas e que estará propondo a criação 
de uma Comissão para acompanhar essa questão pois a nossa cidade 
não pode ser prejudicada e que gostaria de destacar a atuação do 
Deputado Tiago Dimas na busca para resolver esse problema e trazer de 
volta esse voo.  A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) parabeniza a 
todos os Veterinários pelo Dia do Veterinário que foi no dia de ontem e 
em nome do vereador Marcus Marcelo que é veterinário cumprimenta e 
parabeniza todos os Veterinários.  O vereador Divino Bethânia Junior diz 
que está usando essa Tribuna para ressaltar que o Ministério Público 
multou a Empresa BRK pela contaminação que a mesma fez e faz ao Rio 
Lontra, ou seja, sabe que ainda cabe recurso com relação a essa questão, 
mas o que querem é que essa Empresa pague pelos seus crimes e exerça 
e cumpra o seu dever na nossa cidade e parabeniza a todos que 
trabalham em defesa dos Córregos e Rios do nosso município. 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.  
  
  


