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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos três 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, Delaíte Rocha da Silva, 
Edimar Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 
Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros Filho, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, Silvinia 
Pereira de Sousa Pires e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de onze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Geraldo Silva para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 90.  
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, Divino Júnior do Nascimento, Enoque Neto Rocha de 
Souza e Leonardo Lima Silva chegam a sessão e registram suas 
presenças. Correspondências: Of.007/2020 – CM/GVG – 
Gabinete do vereador Gilmar Oliveira Costa – Assunto: 
Comunicar a ausência do vereador nesta sessão. Oficio 
nº005/2020/DIRETORIA – Comunicar o recebimento da moção 
nº019/2020 de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo. 
Oficio circular GVT nº077/2020 – Gabinete do vereador 
Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na 
sessão do dia 03/03/2020. Ordem Do Dia: O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) registra as presenças da Sra. Graice Ellen 
e da Sra. Graice Kely que são filhas da Professora Noêmia, que 
vieram acompanhar a votação do projeto se sua autoria. O Sr. 
Presidente registra as presenças solicitadas e convida as 
mesmas para a Tribuna de Honra.  Projeto de Lei Nº004/2020 
de autoria do Executivo Municipal – Dispõe sobre aprovação de 
instalação de passarela aérea vinculada a Empreendimentos em 
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Geral e a respectiva cobrança de propriedade de área pública.  
Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projetos para 1ª votação:  Projeto de Lei Nº106/2020 – Dispõe 
sobre substituição de nome da Praça “A” localizada na Vila 
Aliança. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume 
a Presidência da Mesa Diretora. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) autor da matéria, ressalta que apresenta esse 
projeto com intuito de que possa ser feito uma homenagem a 
Professora Noêmia, em seguida o vereador faz uma leitura breve 
da história de vida da Professora Noêmia e para que essa 
história não seja esquecida e que está atendendo à pedidos de 
moradores que residem na Vila Aliança. O vereador Alcivan 
Rodrigues manifesta seu voto favorável e parabeniza o vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) pela iniciativa desse projeto. O 
vereador Marcus Marcelo parabeniza o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) pela apresentação dessa matéria e que conheceu 
a Professora Noêmia e que a mesma era uma pessoa e uma 
professora muito honrosa.  O vereador Aldair da Costa (Gipão) 
ressalta que uma mudança de nome de algum órgão é algo que 
precisa ser analisado bem, e que sempre fica atento quando é 
solicitado uma mudança de nome, mas diante do que foi exposto 
pelo vereador José Ferreira (Ferreirinha) e que conversou com 
a servidora da casa a Sra. Christianne e a mesma lhe afirmou 
que é uma justa homenagem e que a Professora Noêmia foi uma 
pessoa muito integra e uma profissional competentíssima, e 
mesmo não tendo conhecido a mesma, não poderia deixar de 
votar favorável numa homenagem tão justa e merecida. A 
vereadora Silvinia Pires destaca que como professora que é 
sabe que o legado maior que um professor deixa é o seu nome, 
visto isso essa é uma homenagem mais do que justa para a 
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Professora Noêmia. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) ressalta que teve o prazer de conhecer a 
Professora Noêmia e já estudou com as suas filhas e que a 
Professora Noêmia foi uma pessoa muito competente e muito 
honrada e que o vereador José Ferreira (Ferreirinha) está de 
parabéns pela apresentação dessa matéria.  O vereador Divino 
Bethânia Junior diz que é com muita honra que vota favorável 
neste projeto de lei, pois está votando não apenas numa 
mudança de rua, mas sim numa história de vida, por isso é tão 
importante estudar e conhecer a história do nosso povo. O Sr. 
Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a 
Presidência da Mesa Diretora.  Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº106/2020. Aprovado por Unanimidade. O vereador Alcivan 
Rodrigues registra as presenças do Dr. Marcus Vinicius e da Sra. 
Ana Vitória. Projeto de Lei Nº042/017 – Dispõe sobre a inclusão 
da disciplina de Educação para o Trânsito, como atividade 
extracurricular na rede municipal de ensino do Município de 
Araguaína e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O autor do referido projeto 
vereador Edimar Leandro, ressalta que o mesmo pode até 
parecer uma matéria simples, contudo visa a conscientização 
dos alunos nas escolas para que com isso consigam mobilizar 
as crianças para que cresçam com essa orientação de educação 
no trânsito. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delaíte) 
parabeniza o autor pela apresentação desse projeto e manifesta 
seu voto favorvel. O vereador Geraldo Silva manifesta seu voto 
favorável, pois além de ser um projeto de educação e um projeto 
que irá salvar vidas e que é preciso cobrar a execução dessa lei. 
Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº042/2020. Aprovado por 
Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de 
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Lei Nº078/019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
implantar o estudo da Constituição em Miúdos, nas escolas da 
rede municipal do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) autor do 
referido projeto ressalta que está apresentando esta matéria que 
é de fundamental importância para os alunos da rede pública e 
que num mundo em que estamos vivendo hoje onde tudo é muito 
rápido é muito importante que os nossos alunos possam ter 
conhecimento da nossa Constituição de uma forma mais 
especifica. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) ressalta 
que é uma matéria salutar, mas é preciso verificar a questão da 
grade curricular. Em 1ªvotação o Projeto de Lei Nº078/2020. 
Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente vereador Aldair da 
Costa reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Edimar Leandro solicita alteração de pauta para a votação dos 
seus requerimentos, uma vez que, a filha do Sr. João Raimundo 
(João do Coco Verde) está presente para acompanhar a votação 
de um requerimento que homenageia seu pai. O Sr. Presidente 
autoriza a alteração de pauta em atendimento a solicitação do 
vereador Edimar Leandro. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº369/2020, 
Nº396/2020, Nº417/2020 e Nº418/2020. Em discussão. O 
vereador Edimar Leandro ressalta a propositura de Nº396/2020 
que solicita ao Sr. Prefeito que o novo prédio da Feirinha seja 
denominado “João Raimundo da Silva (João do Coco Verde), 
uma vez que o Sr. Raimundo foi um dos primeiros comerciantes 
da referida localidade e foi brutalmente assassinado em frente 
ao comércio que possuía, por isso faz essa solicitação ao Sr. 
Prefeito para que possa ser feito uma justa homenagem ao Sr. 
Raimundo. O vereador Divino Bethânia manifesta seu voto 
favorável e destaca que conhecia o Sr. Raimundo e que o 
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mesmo era um homem muito trabalhador e uma pessoa integra. 
O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) ressalta que 
quando o Sr. Raimundo construiu o prédio que funcionava o seu 
comércio, trabalhava na loja de materiais para construção onde 
o mesmo comprou o material e que lhe honra muito votar 
favorável nesta propositura, pois conhecia o Sr. Raimundo. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº276/2020, Nº277/2020, 
Nº278/2020, Nº279/2020 e Nº280/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº299/2020 e Nº370/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº383/2020 e Nº384/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº220/2020, 
Nº221/2020 e Nº222/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº416/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº390/2020, Nº410/2020, Nº411/2020, 
Nº412/2020, Nº413/2020, Nº311/2020 e Nº312/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. 
Presidente registra a presença do seu irmão Adailton Costa e o 
parabeniza pelo seu aniversário que se comemora hoje.  
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº087/2020, Nº088/2020, Nº089/2020, Nº090/2020 e 
Nº091/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº397/2020, Nº398/2020 
e Nº399/2020. Em discussão. O autor destaca a propositura de 
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Nº397/2020 que solicita a implantação de uma Ciclovia na Via 
Lago devido à necessidade e atendendo muitos pedidos que 
foram feitos. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Marcus Marcelo solicita a inserção da sua propositura 
da pauta anterior na pauta de hoje. O Sr. Presidente atende a 
referida solicitação. Requerimento do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo Nº343/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão) Nº420/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº379/2020, Nº380/2020 e Nº381/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso 
Nº030/2020 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva) – Ao Radialista Manú do Carmo da Rádio 94,5 
FM em Araguaína/TO, pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade araguainense. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº039/2020 de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – À Família 
da Sra. Santa Marinho de Brito. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar de autoria dos 
vereadores: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan), Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva), José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha) e Terciliano Gomes Araújo – Pelo falecimento do 
Padre Remígio Corazza. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Tribuna: Com a palavra a vereadora Silvinia 
Pires ressalta que hoje usa a Tribuna para agradecer a todos 
que colaboraram com o seu trabalho nesta Casa de Leis e diante 
disso informa a todos que esta é a última sessão, pois está 
devolvendo o mandato ao vereador Gideon Soares que muito 
gentilmente cedeu a ela esse período em que esteve nesta Casa 
de Leis, e o agradece imensamente por essa gentileza, e que 
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muito lhe honrou trabalhar neste Parlamento e que foi um 
período curto mais muito intenso e que o seu trabalho em prol 
da nossa população não acabará aqui e mais uma vez agradece 
a todos os servidores e vereadores desta Casa de Leis que 
muito lhe ajudaram na execução do seu trabalho e destaca que 
é muito agradecida a todos que lhe confiaram os votos e mesmo 
tendo ficado na suplência pode exercer o seu trabalho nesta 
Casa de Leis. O Sr. Presidente parabeniza a vereadora Silvinia 
Pires e deseja muita sorte e sucesso na sua caminhada.  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.  
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