
 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e um dias do mês de 
outubro 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, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar Oliveira Costa, 
Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima, Maria José Cardoso 
Santos e Silvinia Pereira de Sousa Pires. Todos em número de 
onze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
do Salmo – 23.  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, Carlos 
da Silva Leite, Enoque Neto Rocha de Souza e Wagner Enoque 
de Souza chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio circular GVT nº047/2019 – Gabinete 
do vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de 
ausência do vereador na sessão do dia 21/10/2019. OF. 
Nº120/2019/GAB/DM – Gabinete da Deputada Dulce Miranda – 
Assunto: Resposta da Indicação Nº186/2019 do vereador 
Edimar Leandro. Oficio nº5457/2019/GIGOVPM – Caixa 
Econômica Federal – Assunto: Informação sobre contrato de 
financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, com 
recursos do (a) DEPOSITO DO FGTS. Oficio externo Nº23/19 – 
gabinete do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – 
Assunto: Comunicação de Ausência do vereador nesta sessão 
do dia 21/10/19. Ordem Do Dia: VISITA INSTITUCIONAL – 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
Assunto: Apresentação do Coral e Banda da APAE. O Sr. 
Presidente cumprimenta a todos os alunos da APAE; Manoel 
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Carneiro, Pâmela Cabral, Rafinha Lima e Alessandra Pêssego 
componentes da Banda da APAE e o Sr. Marcos Gadelha – 
Professor da Banda, Sr. Marcos do Vale – Maestro da Banda e 
o Sr.  Charles Gouveia – Professor da Banda e convida para a 
Tribuna de Honra o Sr. Waldinilson – Diretor da APAE e a Sra. 
Davanita – Presidente da APAE. Em seguida abre a palavra ao 
Sr. Waldinilson e a Sra. Davanita e comunica que após as falas 
a Banda da APAE fará a apresentação. Com a palavra a Sra. 
Davanita que cumprimenta a todos os vereadores e agradece a 
todos que sempre ajudam a APAE e destaca que o objetivo hoje 
da apresentação da Banda da APAE é para divulgar e informar 
que a Banda participou do Festival das APAES em Palmas e que 
foram classificados para participarem do Festival que será 
realizado em Manaus e que precisam participar desse festival, é 
uma regra das APAE e que estão presentes para pedirem apoio 
desta Casa de Leis, apoio no que for possível, para comprarem 
as passagens pois além dos alunos a equipe também terá que ir 
para acompanha-los. Com a palavra o Sr. Waldinilson diz que a 
APAE se destaca não somente na arte, na cultura, na música, 
mas também no esporte e por isso hoje estão presentes para 
pedirem apoio, patrocínio, pois serão cinco alunos e quatro 
professores que irão para Manaus para participarem do Festival 
e que será confeccionado camisetas divulgando os nomes das 
pessoas e das empresas que patrocinarem e ajudarem nessa 
causa. O Sr. Presidente informa que a Instituição Câmara 
Municipal não pode patrocinar financeiramente nenhuma ação, 
mas que irão encaminhar ao Executivo Municipal esse pedido e 
que será repassado também ao vereador Marcus Marcelo que é 
líder do Sr. Prefeito, que avisou que chegará um pouco atrasado 
na sessão devido a um compromisso. Em seguida é feito a 
apresentação de músicas pela Banda da APAE. O vereador 
Marcus Marcelo acaba de chegar a sessão, registra sua 
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presença e justifica o seu atraso por estar participando de uma 
reunião do seu partido. Com relação a demanda apresentada 
pela APAE irá conversar com os seus representantes e desde já 
coloca-se a disposição para encaminhar essa demanda e ajudar 
no encaminhamento da mesma ao Executivo Municipal. O Sr. 
Presidente convida a todos os alunos, professores e membros 
da APAE para tirarem uma foto oficial. Em seguida a sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. Projetos para as Comissões: 
Prestação de Contas Consolidadas dos exercícios de 2011 e 
2012 do Ex-Prefeito Félix Valuar de Sousa Barros. A referida 
matéria será encaminhada as comissões competentes. Projeto 
de Lei Nº051/019 – Dispõe sobre o reconhecimento do caráter 
educacional e formativo do Jiu-jitsu e autoriza a celebração de 
parcerias para o ensino dessa arte marcial nos estabelecimentos 
de educação básica e em outros órgãos da administração 
pública municipal, e dá outras providências. Autor: Divino Júnior 
do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). É feito a leitura na íntegra 
do referido projeto. Em 1ª discussão.  O vereador Divino 
Bethânia Junior registra a presença do Sr. Arildo Andrade que é 
seu mestre e é o pioneiro no Jiu-jitsu em Araguaína, registra 
também a presença do Dr. José Quezado – Advogado e 
praticante de Jiu-Jitsu, diz que apresenta esse projeto de Lei 
para oferecer as crianças que não podem ter acesso as aulas de 
artes marciais e convida a todos os mestres de artes marciais 
presentes nesta sessão para ocuparem a Tribuna de Honra. Faz 
um relato de como é importante e fundamental a prática de 
esportes, pois a sua vida se transformou quando começou a 
praticar o Jiu-Jitsu, tanto para a saúde física e vida pessoal, 
quanto para a saúde mental. O vereador Gilmar Oliveira 
parabeniza o vereador Divino Bethânia Junior pela apresentação 
do projeto e manifesta seu voto favorável. O vereador Carlos 
Silva sugere para que possa ser ampliado para o ensinamento 
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também do Karatê e parabeniza o autor pela iniciativa da referida 
matéria. O vereador Alcivan manifesta seu apoio e ressalta que 
pode ser visto a inserção de outras artes como a Capoeira. O 
vereador Divino Bethânia Junior agradece a todos que 
manifestaram apoio e pede o voto favorável. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) cumprimenta o vereador Divino 
Bethânia Junior pela apresentação da referida matéria e diz que 
já praticou artes marciais e sabe da importância dessa prática e 
como esse esporte contribui para o crescimento pessoal e 
fortalecimento do corpo. O vereador Wagner Enoque manifesta 
seu apoio ao projeto. O vereador Edimar Leandro parabeniza o 
vereador Divino Bethânia Junior e que sabe da importância da 
prática do esporte na vida escolar das crianças. O vereador 
Israel Gomes assume a Presidência da Mesa Diretora. O 
vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos os mestres e 
ressalta que a proposta pedagógica precisa ser assistida em 
todas escolas públicas e destaca que é preciso dar aos alunos a 
opção de escolha da prática de esporte, ou seja, implantar novas 
modalidades e que essa modalidade de artes marciais, precisam 
ser ensinadas por quem realmente tem competência e está 
habilitado para essa função e manifesta seu apoio para ajudar 
no que for possível.  O vereador Divino Bethânia Junior solicita 
que possa ser aberta a palavra aos Mestres Arildo Andrade, 
Ivanildo (Feinho) e o Dr. José Quezado. O Sr. Presidente em 
exercício coloca em votação a solicitação feita pelo vereador 
Divino Bethânia Junior. Sendo aprovado por Unanimidade. Em 
1ª votação o Projeto de Lei Nº051/019. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
solicita que o Sr. Johny Peterson possa fazer uso da palavra. Em 
votação a solicitação feita pelo vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan). Sendo aprovado por unanimidade. Com a 
palavra o Sr. Arildo Andrade que cumprimenta a todos os 
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presentes e agradece por esse espaço e faz uma explanação 
sobre a importância da prática de arte marcial para a vida do ser 
humano e ressalta que o objetivo da sua academia e levar para 
as crianças, adolescentes e jovens a educação através do 
esporte e que é muito grato a Deus por poder ter essa 
oportunidade de educar através do Jiu-Jitsu. Com a palavra o Sr. 
Ivanildo (Feinho) que agradece ao vereador Divino Bethânia 
Junior por essa iniciativa e ressalta que o esporte e 
especificamente o Jiu-Jitsu foi é fundamental na sua vida e 
acredita que esse projeto terá sucesso.  Com a palavra o Sr. 
Johny Peterson cumprimenta a todos os presentes e parabeniza 
o vereador Divino Bethânia Junior por ter atendido os anseios de 
uma classe de esportistas que trabalham e buscam implantar a 
prática das artes marciais nas escolas. E parabeniza o vereador 
Marcus Marcelo pois o Educador Físico deve atuar na sua área 
e os Mestres de Artes Marciais é que são habilitados para 
ensinarem as artes marciais. O Sr. Presidente em exercício 
agradece a presença de todos e dá continuidade a ordem do dia. 
Projeto de Lei Nº012/019 – Dispõe sobre a instalação de 
câmeras de monitoramento de segurança nas escolas 
municipais. Autor: Marcus Marcelo de Barros Araújo. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Marcus Marcelo solicita para que seja retirado da pauta 
o Projeto de Lei Nº056/019 – Dispõe sobre a criação do 
Programa Compre em Araguaína, que tem como fim o incentivo 
ao comércio local nessa cidade, e dá outras providências que é 
de sua autoria e está com os pareceres contrários. O Sr. 
Presidente retira referido projeto a pedido do autor.  
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº2081/019, Nº2096/019, Nº2097/019 e Nº2098/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Junior do Nascimento (Divino 
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Bethânia Jr.): Nº2337/019 e Nº2338/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professo Delan): Nº2367/019 
Nº2388/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº2261/019 e Nº2262/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto) Nº2396/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº2368/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Gilmar Oliveira Costa Nº2392/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº2370/019 e Nº2371/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº2282/019, Nº2283/019, Nº2284/019 e 
Nº2285/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo: Nº2315/019, Nº2316/019 e Nº2317/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso) Nº2306/019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires (Silvinia Pires) Nº2266/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza:   Nº2225/019 e Nº2226/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Pesar do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) Nº195/019 – Pelo falecimento de Luana Nicolly 
Clementina de Almeida. Em discussão. Em votação. Aprovado 
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por Unanimidade. Moções de Aplauso da vereadora Silvinia 
Pereira de Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº189/019 – Em 
comemoração ao dia do servidor público comemorado em 28 de 
outubro e Nº190/019 – À Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Tocantins em alusão ao dia da Agricultura 
comemorado em 17 de outubro. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador Delaíte 
Rocha da Silva (Prof. Delan): Nº211/019 e Nº212/019. 
Indicações do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
Silva): Nº213/019 e Nº214/019. As indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. Moção de Pesar Nº198/019 de 
autoria do vereador Divino Bethânia Junior – Á Família da Sra. 
Joelma Ferreira da Silva Santos. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador Alcivan 
Rodrigues agradece a todos que aprovaram a moção de pesar 
de sua autoria pelo falecimento da jovem Nicolly que faleceu por 
ter sido atingida por um raio e ressalta que usa a Tribuna hoje 
para informar a todos que será feito uma campanha em prol da 
família da jovem Luana Nicolly para que possam construir uma 
residência, pois a jovem Luana Nicolly foi atingida pelo raio por 
estar usando o banheiro que era fora da residência da sua 
família e que o local onde se localizava essa residência é muito 
perigoso por isso estão mobilizando algumas instituições e 
particulares para que consigam arrecadar recursos para 
construírem uma nova residência com segurança. Com a 
palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) ressalta que gostaria 
de enfatizar um pouco sobre como a nossa cidade tem crescido 
e ressalta que todas as escolas municipais e creches municipais 
são climatizadas e diz que não poderia deixar de destacar que a 
nossa cidade tem conquistado grandes avanços. Ressalta que 
foi informado sobre um assunto que é um absurdo, diz que estão 
querendo tributar a luz solar, e questiona como isso é possível e 
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que irá buscar mais informações a respeito dessa questão. Diz 
que não poderia deixar de ressaltar que está no seu quinto 
mandato e que durante todo esse tempo só faltou uma sessão, 
ou seja, a conquista dos seus mandatos também é fruto do seu 
trabalho e sabe o quanto essa Casa de Leis tem contribuído para 
o crescimento do nosso município. Com a palavra a vereadora 
Silvinia Pires diz que amanhã irá participar de uma Formação 
dos Conselhos Municipais e por isso já solicita a sua dispensa 
para a sessão de amanhã, uma vez que, o curso será o dia 
inteiro. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 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.  
  


