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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezesseis 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, 
Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros 
Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes  Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – Capítulo – 11.  O 
secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Correspondências: Oficio 
Nº015/2020 Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 16 de março 
de 2020. Oficio Nº003/2020 – Gabinete do vereador Enoque 
Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 16 de março de 2020. Oficio 
Nº06/2020 – Colégio Educandário Objetivo de Araguaína – Ref: 
Solicitação para assistir uma sessão da Câmara Municipal de 
Araguaína. Oficio Nº187/2020 – Presidência/DF Araguaína – 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – Assunto: Alteração 
da data da Correição Geral Ordinária 2020 da Comarca de 
Araguaína. Oficio Nº0092/2020/PSL – TO – Assunto: Solicitação 
de uso de espaço (Plenário).  Ordem Do Dia: O Sr. Presidente 
solicita autorização do plenário para alteração de pauta, para que 
possa ser votada a moção de aplauso sua autoria as policiais, uma 
vez que as mesmas estão presentes para acompanhar a votação. 
Em votação a solicitação feita pelo Sr. Presidente. Sendo aprovado 
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por Unanimidade. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Moção de 
Aplauso de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº027/2020 – Às Policiais Militares da Reserva Remunerada que 
compuseram os serviços ativo da Policia Militar do Estado do 
Tocantins. Em discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) autor 
da propositura registra a presença do Deputado Estadual Elenil da 
Penha e cumprimenta a todos os presentes e em especial as 
Policiais Militares que irão receber essa homenagem e que é uma 
honra muito grande poder fazer essa homenagem a essas mulheres 
pelo excelente trabalho que desempenharam e que ainda continuam 
desempenhando em prol da nossa cidade, enaltece cada Policial que 
irá receber essa homenagem pelo grande trabalho, não esquecendo 
que as Policiais desenvolvem o trabalho tão bem quanto os policiais 
e que não podem ser diminuídas por serem mulheres, pelo contrário 
precisam cada vez mais serem enaltecidas, pois conseguem 
desempenhar suas funções no trabalho em casa e na sociedade.   
Em aparte o vereador Divino Bethânia Júnior parabeniza o vereador 
Aldair da Costa (Gipão) pela apresentação da moção e cumprimenta 
a todas as Policiais Militares presentes. Em aparte o vereador 
Alcivan Rodrigues (Soldado Alcivan) ressalta que está muito feliz por 
poder participar desse momento, pois trabalhou com todas as 
policiais presentes quando era policial militar e manifesta seu voto 
favorável a moção. Em aparte o vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) ressalta que o trabalho de uma Policial Militar é muito honroso 
e que essa é uma justa homenagem e parabeniza o vereador Aldair 
da Costa (Gipão) pela iniciativa dessa moção e manifesta seu voto 
favorável. Em aparte o vereador Terciliano Gomes manifesta seu 
apoio a moção e ressalta a importância do trabalho dos Policiais 
Militares da nossa cidade e parabeniza o autor pela apresentação da 
moção. Em aparte o vereador Marcus Marcelo parabeniza a todas 
as Policiais Militares pela homenagem que irão receber e manifesta 
seu voto favorável na moção. Em aparte o vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) ressalta a importância do trabalho da Policial 
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Militar que muito enfrentou e ainda enfrenta para garantir e 
desempenhar seu trabalho e diz que vota com muito orgulho nesta 
moção. O vereador Geraldo Silva parabeniza o vereador Aldair da 
Costa (Gipão) pela iniciativa dessa moção e a todas as Policiais 
homenageadas e cumprimenta o Deputado Estadual Elenil da Penha 
pelo trabalho que está realizando e que nossa cidade está muito bem 
representada.  Em aparte o vereador Edimar Leandro cumprimenta 
o Deputado Elenil da Penha que é seu amigo e que muito lhe honra 
sendo e que é o Deputado mais bem preparado e parabeniza o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) pela apresentação da moção. Em 
aparte o vereador Wagner Enoque ressalta o excelente trabalho da 
Policia Militar da nossa cidade e manifesta seu voto favorável na 
moção. O vereador Aldair da Costa (Gipão) agradece a cada 
vereador que fez uso da palavra e que já está combinado para que 
a Policial Vânia faça uso da palavra, mas que o espaço está aberto 
caso outra Policial queira também fazer uso da palavra, e em seguida 
passa a palavra ao Deputado Estadual Elenil da Penha. O Deputado 
Elenil da Penha agradece a todos os vereadores que falaram sobre 
ele e saúda a todos os presentes. Ressalta o quão grande é o 
trabalho da Policial Militar e em especial fala as Policiais Euza e 
Vânia que são suas amigas pois conhece as famílias das mesmas e 
que essa homenagem é mais que merecida e justa destacando o 
grande trabalho que as Policiais Militares realizam e que é uma honra 
poder fazer parte desse momento de suma importância. O Sr. 
Presidente registra a presença do Professor Alessandro que é surdo 
e que dá aula para a comunidade surda da nossa cidade. Ressalta 
que tem muita admiração e respeito pelo Deputado Estadual Elenil 
da Penha e que fica feliz em ter a presença do mesmo nesta Casa 
de Leis e que após a votação da referida moção que o espaço possa 
ser aberto as policiais que queiram fazer uso da palavra.  Em votação 
a Moção de Nº027/2020.  Aprovado por Unanimidade. Em seguida é 
feito a entrega de uma Homenagem a cada Policial Militar, pioneiras 
do Estado do Tocantins que compuseram os quadros da PM/TO no 
serviço entre os anos de 1989 a 2015. Estão presentes para receber 
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as Policiais: 2º Tenente PM R/R Vânia Lúcia de Lima Santos a 
homenagem foi entregue pelo vereador Aldair da Costa (Gipão), a 
Major PM R/R Juvanete Gamas Barbosa Paes a homenagem foi 
entregue pelo vereador Israel Gomes, a 2º Tenente PM R/R Maria 
Euza Ribeiro Farias, a homenagem  é entregue pela vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso), a Subtenente PM R/R Valcilene Alves 
Rodrigues, a homenagem foi entregue pelo vereador Gilmar Oliveira, 
a 1º Tenente BM R/R Terezinha de Jesus Silva Rocha, a 
homenagem foi entregue pelo vereador Geraldo Silva, a 2º Tenente 
PM R/R Antônia Chaves, a homenagem foi entregue pelo vereador 
Wagner Enoque, a Subtenente PM R/R Renilde dos Santos Rangel, 
a homenagem foi entregue pelo vereador Alcivan rodrigues e a 
Subtenente PM R/R Edilene do Socorro Oliveira, a homenagem foi 
entregue pelo Deputado Estadual Elenil da Penha. Em seguida a 
palavra é aberta as Policiais. Com a palavra a 2º Tenente Vânia Lúcia 
que cumprimenta a todos e em especial ao vereador Aldair da Costa 
(Gipão) pela apresentação da homenagem e ao vereador Deputado 
Elenil da Penha pelo apoio que sempre deu a Policia Militar. 
Cumprimenta a todas as Policiais Militares em nome da 1ª Tenente 
Terezinha de Jesus que foi a primeira colocada no primeiro concurso 
da Polícia e que ela sempre foi uma referência para todas. Destaca 
que estão imensamente felizes e gratas por essa homenagem que 
estão recebendo e que se sentem extremamente honradas com a 
realização desse momento. Com a palavra a Major Juvanete que 
agradece a todos por essa homenagem e que o dia de hoje é de 
agradecimento, pela conclusão do serviço, de poderem estarem 
concluindo com saúde e êxito e graças a Deus escolheram um 
caminho que foi coroado e hoje estão podendo receber essa linda 
homenagem dessa Casa de Leis.  A sessão é suspensa. Reaberto 
os trabalhos. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pede 
alteração de pauta para votação das suas matérias, pois precisará 
se retirar da sessão. O Sr. Presidente coloca em votação as 
solicitações feitas pelo vereador Delaíte Rocha (Professor Delan). 
Sendo aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº108/019 – 
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Declara de utilidade pública o Serviço de Evangelização e Missões 
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araguaína (Semada). 
Autor: Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan) Nº 096/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade.  A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) pede suspensão da sessão. A sessão é 
suspensa. Reabertos os trabalhos. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) pede a retirada do Projeto de Lei Nº105/019 – Declara de 
utilidade pública o Instituto Social e Cultural Araguaína (ISCA) de sua 
autoria. O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido da autora 
do mesmo. Em votação o Oficio Nº002/2020/PSL – TO – Assunto: 
Solicita liberação do Plenário da Câmara Municipal para o dia 21 de 
março de 2020 as 19h00min. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Projetos para as Comissões: Projeto de Lei Nº001/2020 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de transmissão ao vivo, por todos os meios 
disponíveis, das Licitações realizadas pelo Poder Legislativo 
Municipal, e dá outras providências. Autor: Delaíte Rocha da Silva 
(Professor Delan). Projeto de Lei Nº002/2020 – Institui no âmbito do 
Município de Araguaína o Agente Comunitário Ambiental, e dá outras 
providências. Autor: Divino Junior do Nascimento (Divino Bethânia 
Jr.). Projeto de Lei Nº007/2020 – Institui o Banco Municipal de 
Materiais Ortopédicos no Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). Os 
referidos projetos serão encaminhados as comissões competentes.  
O vereador Edimar Leandro solicita a retirada da pauta dos projetos 
de sua autoria: Projeto de Lei Nº089/019 – Dispõe sobre o custeio, 
pelo Município de Araguaína, da realização de casamento civil 
coletivo de casais declarados hipossuficientes, e dá outras 
providências, Projeto de Lei Nº092/019 – Dispõe sobre o Prêmio: 
Boas Práticas, Bons Resultados, direcionado aos professores da 
rede municipal de ensino de Araguaína  e o Projeto de Lei Nº093/019 
– Dispõe sobre isenção do pagamento da contribuição para o custeio 
da iluminação pública (CCIP), no município de Araguaína, pois fará 
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correções aos mesmos. O Sr. Presidente retira da pauta os referidos 
projetos a pedido do autor.  Requerimento do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº547/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº540/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº 504/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento 
do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) 
Nº433/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva) Nº448/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa 
Nº393/2020. Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) Nº490/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo Nº536/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento da vereadora Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso) Nº543/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Wagner Enoque de Souza Nº374/2020. Em discussão. Em votação. 

Aprovado por Unanimidade. 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.  
  


