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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos treze dias do mês de Abril 
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 Junior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose 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 quinze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Gilmar Oliveira para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura em Provérbios – Capitulo – 18, Versículo 
– 22.  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 
Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite Nº008/2020 – 
Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 13 de abril 
de 2020. OFICIOGAB/SUBADM/PLANEJAMENTO/SMS 
Nº378/2020 – Secretária Municipal de Saúde Oficio – Ana Paula 
dos Santos Andrade Abadia – Assunto: Encaminhamento do 
Relatório Anual de Gestão. Oficio Nº122/2020/SMS – Secretaria 
Municipal da Fazenda – Assunto: Encaminhamento dos Extratos 
Bancários referente ao mês de fevereiro de 2020. Oficio 
REITORIA Nº096/2020 – UNITPAC – Assunto: Resposta a 
Moção de Aplauso nº023/2020. Ordem Do Dia:  Projeto para as 
Comissões: Projeto de Lei Nº005/2020 – Dispõe sobre 
destinação de vagas nas empresas concessionárias e 
permissionárias que prestam serviços ao Município de 
Araguaína para reinserção de dependentes químicos em 
recuperação, e dá outras providências. Autor: Geraldo Francisco 
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da Silva (Geraldo Silva). O referido projeto será encaminhado as 
comissões competentes. Projetos para 2ª votação: Projeto de 
Lei Nº080/019 – Obriga as construtoras, as imobiliárias e as 
incorporadoras de imóveis residenciais a plantar uma muda de 
árvore nativa para cada unidade habitacional construída ou lote 
vendido no Município de Araguaína. Autor: José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projetos para 1ª votação: Projeto de Lei 
Nº012/2020 – Dispõe sobre a desafetação de área urbana de 
uso comum, e dá outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. O vereador Marcus Marcelo destaca que esse projeto 
vem para promover a regularização de uma área, sendo que o 
proprietário do imóvel já paga pelos impostos e a referida área 
não está regularizada e desde já pede o voto favorável de cada 
vereador. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que 
gostaria de parabenizar o Executivo Municipal pelo envio deste 
projeto.  Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº012/2020. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº061/019 – Institui o uso da 
bengala verde como meio adequado para identificar pessoas 
acometidas de baixa visão e como instrumento de orientação e 
mobilidade no Município de Araguaína, e dá outras providências. 
Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). É feita a leitura na íntegra 
do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº063/019 – Dispõe sobre 
isenção da taxa de inscrição em concurso para provimento de 
cargo efetivo ou emprego público a candidatos doadores de 
sangue e/ou de medula óssea no Município de Araguaína, e dá 
outras providências. Autor: José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 
1ª discussão. O autor do projeto ressalta a importância da 
matéria e destaca que a doação de sangue e de medula óssea 
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é um ato de amor ao próximo e espera contar com o apoio de 
todos os vereadores. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº063/2020. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº064/019 – Dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) por ato oneroso “inter 
vivos”, e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº065/019 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de apresentação da Carteira de Vacinação da 
criança do ato da matrícula ou rematrícula nas escolas públicas 
e privadas, inclusive creches, 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 vereador Edimar Leandro pede o apoio dos 
vereadores e esclarece que esse projeto não impedirá que o 
aluno seja matriculado, é apenas um projeto de orientação. Em 
1ª votação o Projeto de Lei Nº065/2020. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo pede a retirada do 
Projeto de Resolução Nº006/019 de sua autoria, pois irá analisar 
melhor a referida matéria. O Sr. presidente retira da pauta a 
referida matéria a pedido do autor da mesma. O vereador 
Alcivan Rodrigues pede a retirada da pauta do requerimento 
Nº453/2020 de sua autoria e que o mesmo retorne na pauta da 
próxima sessão. O Sr. Presidente retira da pauta a referida 
propositura a pedido do autor da mesma. Projeto de Lei 
Nº105/019 – Declara de utilidade pública o Instituto Social e 
Cultural Araguaína (ISCA). Autor: Maria José Cardoso Santos 
(Zezé Cardoso). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz 
que apresenta esse projeto para que essa entidade possa ser 
regulamentada para receber os recursos necessários, uma vez 
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que, a mesma já vem realizando um grande trabalho social. Os 
vereadores Geraldo Silva e Wagner Enoque, declaram que irão 
se abster do voto nessa 1ª votação por não estarem seguros 
quanto a justificativa do projeto. O vereador Leonardo Lima diz 
que o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) fez as devidas 
alterações e visto isso irá votar favorável. O vereador Gideon 
Soares sugere a autora do referido projeto que possa retirar o 
mesmo da pauta para que reavalie melhor o projeto, pois a 
matéria está gerando dúvidas entre os vereadores. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) solicita a retirada da pauta do Projeto 
de Lei Nº105/019 de sua autoria e que irá avaliar para que o 
mesmo retorne para discussão. O Sr. Presidente retira da pauta 
o Projeto de Lei Nº105/2020 a pedido da autora do mesmo. 
Requerimento do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) Nº454/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) Nº542/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº575/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº101/2020 
e Nº144/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº649/2020 e Nº650/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº533/2020 e Nº534/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares:  Nº611/2020 e Nº612/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº437/2020 
e Nº438/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº495/2020 e Nº496/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº606/2020 e Nº402/2020. Em discussão. O autor 
das proposituras ressalta a Nº606/2020 que trata da realização 
de uma Audiência Pública para discutirem sobre a atual situação 
do aeroporto da nossa cidade. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº567/2020 e Nº568/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº426/2020 e Nº519/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza:  
Nº472/2020 e Nº473/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº066/2020 – À 
Família do Sr. Alfredo Alves Feitosa. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº067/2020 – À Família da 
Sra. Eusamar Oliveira Souza. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº038/2020 – A Chapa Renovação 
(Unidade, Trabalho e Transparência), pela vitória na eleição do 
SINPOL (Sindicato da Polícia Civil), que ocorreu no dia 21 de 
fevereiro de 2020. Nº048/2020 – A Empresa A Predilar, pelos 
seus 36 anos de funcionamento. Em discussão. O autor das 
referidas moções ressalta a importância das mesmas e faz a 
leitura da composição da Chapa Renovação na qual se refere a 
moção de Nº038/2020. Em aparte o vereador Israel Gomes 
parabeniza o autor pela moção de Nº048/2020 e solicita 
permissão para subscrever na mesma. O autor agradece o 
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aparte e o apoio manifestado. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicação de autoria do vereador Marcus Marcelo 
de Barros Araújo Nº005/2020. A indicação será encaminhada a 
quem de direito. Moção de Pesar Nº78/2020 de autoria do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) – Pelo 
falecimento do Sr. Gentil José Soares. Em discussão. O 
vereador Israel Gomes ressalta que é com muita tristeza que 
apresenta essa moção de pesar, pois a perda do Sr. Gentil foi 
lamentável e que o mesmo era pai do vereador Gideon Soares. 
O Sr. Presidente informa que a Câmara Municipal manifestou 
pesar pela perda do Sr. Gentil que foi Ex-vereador desta Casa 
de Leis. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº079/2020 de autoria do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) – À Família da Sra. Verônica Neta Barbosa Silva. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Pesar Nº080/2020 de autoria do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) – Pelo falecimento do Sr. Genivaldo 
de Sousa Miranda. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que usa a Tribuna hoje para falar a respeito da difícil situação 
que estão enfrentando os proprietários de bares, restaurantes e 
academia de ginasticas e os personal trainer, ressalta que 
infelizmente essa situação que estão enfrentando é muito 
complicada e que não sabem bem como lidar, mas é preciso 
atentar pois, muitas pessoas estão passando dificuldade e irão 
passar fome se essa situação continuar, e que é preciso analisar 
com cuidado como irá ficar a situação do comércio da nossa 
cidade. A respeito de outro assunto, diz que gostaria de 
esclarecer com relação aos dois milhões do contrato que a 
Prefeitura fez,  para contratar uma Empresa para administrar 
essa situação da Epidemia, e deixa bem claro que a Câmara 
Municipal não foi informada sobre essa questão e que é contra 
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contratar uma Empresa gastando esse valor, mas que irá 
conversar com o Sr. Prefeito sobre essa questão e dependendo 
da justificativa do mesmo, poderá até entender, mas terá que 
fazer as devidas explicações e deixa bem claro que o Sr. Prefeito 
não precisa pedir autorização para essa Casa de Leis para fazer 
esse contrato. O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que 
agora irá fazer uma denúncia, a respeito do CREA – TO, pois 
está muito decepcionado com o mesmo, ressalta que esta Casa 
de Leis aprovou uma Lei doando uma área para o CREA – TO 
para construírem sua Sede, e em contrapartida este deveria 
construir uma Praça para ser doada ao município de Araguaína, 
contudo essa Praça deveria ser construída antes da construção 
da Sede do CREA, só que enganaram a Câmara Municipal, o 
vereador Divino Bethânia Júnior deixa um aviso ao CREA – TO 
que se o mesmo não começar a construir a Praça conforme 
determina a Lei, irá solicitar a reversão da Lei, ou seja, o 
patrimônio que é a Sede do referido órgão, será revertido ao 
município de Araguaína e que é uma vergonha um órgão como 
o CREA – TO se comportar dessa forma. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva, diz que gostaria de falar sobre o recurso 
que vem destinado para comprar a merenda escolar, para que 
esse recurso possa ser revertido para comprarem cestas 
básicas, uma vez que, não estão tendo aulas nas escolas 
públicas e sobretudo a sua preocupação aumenta com relação 
as comunidades rurais. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
questiona o vereador Geraldo Silva se o mesmo sabe como está 
sendo feita a distribuição das cestas básicas que o município 
está distribuindo. O vereador Geraldo Silva ressalta que é feito 
um cadastro e que após a confirmação do cadastro é feito a 
distribuição, só que são muitas pessoas que irão receber, e que 
são quinze equipes da Prefeitura que estão fazendo as entregas 
das cestas nas residências, mas a demanda é muito grande, por 
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isso faz essa solicitação para que o recurso da merenda escolar 
seja revertido para a compra de mais cestas básicas para que 
consigam atender a todos. Considerações Pessoais: O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que é preciso que o Sr. Prefeito 
reavalie o Decreto com relação a realização dos cultos e missas, 
uma vez que as famílias vão todos juntos para as igrejas e 
chegando lá precisam ficar separados, ou seja, é uma situação 
meio contraditória, diz que outra questão é com relação a 
proibição da venda de bebidas alcóolicas nos bares, isso não 
impede as pessoas de se reunirem em casas para beberem, ou 
seja, só está tirando os empregos dos garçons e os proprietários 
de bares estão passando dificuldades, mas as pessoas 
continuam consumindo bebida alcóolicas em festas nas suas 
residências e que isso precisa ser revisto. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) ressalta que todos os dias recebe pedidos 
de ajuda e pedidos de cestas básicas, ou seja, é preciso que 
todos atentem para essa situação.  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.  
  


