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 Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dois dias do mês de março 
de dois mil e vinte, às quatorze horas sob a presidência do 
vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram os seguintes 
vereadores: Alcivan José Rodrigues, Carlos da Silva Leite, 
Delaíte Rocha da Silva, Divino Júnior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros 
Filho, Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa 
Pires e Terciliano Gomes Araújo. Todos em número de treze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Edimar Leandro para fazer a leitura 
da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 121.  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, Enoque Neto Rocha de Souza, 
Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo e 
Wagner Enoque de Souza chegam a sessão e registram suas 
presenças. O Sr. Presidente informa aos vereadores que irá 
avisar aos mesmos o dia que não será mais distribuído as pautas 
físicas, será apenas “Pautas Online”. Correspondências: Oficio 
Instituto Padre Haroldo – Ref: Agradecimento – Moção de Pesar 
pelo falecimento do Padre Haroldo Joseph Rahm de autoria do 
vereador Wagner Enoque de Souza. 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº214/2020 – 
Secretário Municipal de Saúde – Sr. Jean Luís Coutinho Santos 
– Assunto: Encaminhamento do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior, referente ao 3º Quadrimestre de 2019. 
OFICIOGAB/SUPADM/PLANEJAMENTO/SMS Nº215/2020 – 
Secretário Municipal de Saúde – Sr. Jean Luís Coutinho Santos 
– Assunto: Solicitação de agendamento de Audiência Pública 
para apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre 
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Anterior – RDQA, referente ao 3º Quadrimestre de 2019. O Sr. 
Presidente informa que estará verificando junto à Secretaria da 
Casa para estarem marcando essa Audiência da Saúde. SGD: 
2020/30559/023832 – OFICIO – 54/2020/CES – Conselho 
Estadual de Saúde – Mario Benício dos Santos – Assunto: 
Audiência Pública – Solicitação de uso do Plenário da Câmara 
Municipal com local, agua e cafezinho. O Sr. Presidente informa 
que colocará essa solicitação em votação porem já deixa 
avisado que a sua assessoria entrará em comunicando que será 
liberado o local do plenário com agua e caso queiram café terão 
que providenciar por conta própria. Em votação o Oficio 54/2020. 
Aprovado por Unanimidade.   Ordem Do Dia: Visita Institucional: 
* Escola SESI de Araguaína – Alunos do 9º ano – Professora de 
História – Sra. Ellen Miranda, Professora de Geografia – Sra. 
Mayara Marques e a Aluna Isadora Vieira. Com a palavra a aluna 
Isadora que cumprimenta a todos os presentes e agradece por 
esse espaço que lhe foi concedido. Ressalta que a professora 
propôs para as turmas do 9º ano um projeto, que se resume na 
criação de um partido com toda a estrutura e também com 
propostas e por isso estão presentes hoje para que pudessem 
ver de perto como é o funcionamento desta Casa de Leis e para 
contribuir com a execução do projeto. Com a palavra a 
professora Ellen que faz uma explicação de como será 
executado o projeto pelos seus alunos e que a vinda deles a este 
Parlamento é para que possam vivenciar na prática o trabalho 
de um vereador e também para que pudessem fazer a 
apresentação desse projeto para todos os vereadores. O 
vereador Terciliano Gomes parabeniza a professora pela 
iniciativa desse projeto que é de suma importância para os 
alunos. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) parabeniza 
as professoras, os alunos e a escola como um todo, pois é um 
projeto muito importante, pois um povo informado é um povo que 
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conhece a história da sua cidade e que isso é descrito por toda 
a história. O vereador Carlos Silva diz que já teve a oportunidade 
de trabalhar com a Professora Ellen e a parabeniza pelo seu 
trabalho. O vereador Divino Bethânia Júnior faz uma breve 
explicação sobre a função de um vereador e como funciona os 
trabalhos deste Parlamento e coloca-se a disposição e 
parabeniza a professora Ellen e os seus alunos. A professora 
Ellen agradece a todos pela atenção e pelo espaço que lhes foi 
concedido. O vereador Terciliano Gomes solicita que possa ser 
alterada a pauta de hoje e que possam ser inseridas as matérias 
de sua autoria da pauta de amanhã, pois tem uma viagem 
agendada para a Brasília. O vereador Gilmar Oliveira Costa 
solicita que possa ser inserido na pauta de hoje as matérias de 
sua autoria da pauta de amanhã, visto que também tem uma 
viagem agendada para Brasília. O vereador Marcus Marcelo 
parabeniza os professores e alunos da escola SESI e ressalta a 
importância desse projeto e deixa o seu apoio. Em seguida o 
vereador Marcus Marcelo solicita a inserção na pauta de hoje do 
Projeto de Lei Nº004/2020 de autoria do Executivo Municipal e 
solicita também permissão para poder se retirar da sessão, pois 
precisará ir ao Dentista com urgência. O Sr. Presidente coloca 
em votação as solicitações que foram feitas pelos vereadores 
Terciliano Gomes, Gilmar Oliveira e Marcus Marcelo. Sendo 
aprovadas por Unanimidade.  O Sr. Presidente diz que para não 
ser injusto com a aluna Aline do SESI, concede a mesma o 
direito de uso da palavra. A aluna Aline cumprimenta a todos os 
presentes e faz a apresentação da proposta do seu projeto. Em 
seguida o Sr. Presidente suspende a sessão. Reaberto os 
trabalhos. Projetos para as Comissões: Projeto de Lei 
Nº006/2020 – Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). 
Projeto de Decreto Legislativo Nº001/2020 – Autor: Wagner 
Enoque de Souza. Os referidos projetos serão encaminhados as 
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Comissões competentes. Projeto de Lei Nº004/2020 de autoria 
do Executivo Municipal – Dispõe sobre aprovação de instalação 
de passarela aérea vinculada a Empreendimentos em Geral e a 
respectiva cobrança de propriedade de área pública. Emenda 
Modificativa Nº001/2020 de autoria da maioria dos vereadores. 
Em discussão a emenda modificativa nº001/2020. Em votação a 
emenda modificativa nº001/2020. Aprovado por Unanimidade. 
Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº004/2020. O vereador Carlos 
Silva ressalta que no final quem pagará a conta será o 
contribuinte e que é mais um projeto de lei que visa cobrar mais 
taxas do cidadão e visto isso votará contrário ao projeto. O 
vereador Terciliano Gomes manifesta seu voto favorável e 
ressalta a importância do referido projeto. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) diz que na 1ª votação votou contrário 
ao projeto por não concordar com alguns pontos que constavam 
na referida matéria, e que com a apresentação dessa emenda 
foi feito a correção necessária e diante disso manifesta seu voto 
favorável. Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº004/2020. Sendo 
aprovado por Maioria. Com um voto contrário do vereador Carlos 
da Silva Leite. O Sr. Presidente solicita que sejam colocados 
primeiramente em votação as matérias dos vereadores Gilmar e 
Terciliano uma vez que os mesmos solicitaram alteração de 
pauta e precisam se retirar devido a viagem dos mesmos. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº337/2020, 
Nº338/2020, Nº367/2020, Nº368/2020 e Nº376/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº181/2020, Nº182/2020, Nº211/2020, Nº212/2020, 
Nº362/2020, Nº366/2020 e Nº421/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº023/2020 – Ao Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos 
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(UNITPAC), pelos seus 21 anos de Fundação. Nº 024/2020 – À 
Empresa Araújo Pneus, pelos seus 14 anos de funcionamento. 
Nº025/2020 – À Empresa Real Comércio Lubrificantes Ltda. 
Pelos seus 15 anos de funcionamento. Nº026/2020 – À Empresa 
BR Com. de Combustíveis Ltda. (Posto JK), pelos seus 13 anos 
de funcionamento. Nº032/2020 – À Clínica de Olhos Dr. Carlos 
Jun Osaki, pelos seus 28 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues: Nº382/2020 e Nº378/2020. 
Em discussão. O autor das proposituras ressalta a importância 
das suas matérias e faz ênfase na propositura de nº382/2020. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente faz 
uma explicação aos alunos da Escola SESI, a respeito do que 
significa um Projeto de Lei, uma Emenda ao projeto e como é a 
tramitação regimental dos mesmos. Em seguida o Sr. Presidente 
informa ao vereador Alcivan que o Superintendente do PROCON 
virá no mesmo dia do Instituto – ISAC, visto isso será dado o 
tempo de uma hora a cada um para o uso da palavra.   
Requerimento dos vereadores Aldair da Costa Sousa (Gipão) e 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº316/2020. 
Em discussão. O vereador Divino Bethânia júnior diz que esta 
propositura visa atender pedidos de pessoas que trabalham e 
atuam em defesa dos animais em situações de riscos. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) pede questão de ordem e solicita verificação de 
quórum. É feita a verificação de quórum para votação. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº246/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº309/2020 e Nº310/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº332/2020. Em 
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discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº085/2020, e Nº086/2020.  Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº339/2020 e 
Nº340/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº353/2020 e Nº354/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona) Nº315/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. O Sr. Presidente informa que o vereador 
Geraldo Silva teve que se ausentar da sessão devido a um 
telefonema de urgência que o mesmo recebeu. Requerimentos 
do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº217/2020 
e Nº218/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº324/2020 e Nº325/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº297/2020 e 
Nº298/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires (Silvinia Pires) Nº361/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº274/2020 e Nº275/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente registra a presença da Sra. Raquel Milhomem 
Santana – cantora e do Pastor Cleomar.  Tribuna: A vereadora 
Silvinia Pires destaca que usa a tribuna hoje para manifestar sua 
indignação com relação a ação do Governo do Estado do 
Tocantins que reduziu o número de Conselheiros do IGEPREV, 
assim como o Governo Estadual também entrou no FUNDEB e 
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que isso é um absurdo e que isso precisa ser visto pelos 
Deputados Estaduais do nosso Estado, por isso faz uso da 
tribuna para que fique registrado.  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.  
  
 
 
 
 


