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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quatorze 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, Carlos da Silva Leite, 
Delaíte Rocha da Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha de Souza, 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 dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Divino Bethânia Júnior para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura em Salmos – Capítulo – 02, 
Versículo – 07.  O secretário vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. Correspondências: 
Oficio Nº1087/2020/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – 
Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral 
da União. Oficio Nº1033/2020/GIGOVPM – Caixa Econômica 
Federal – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União. Ordem Do Dia: A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) solicita do Sr. Presidente que possa inserir 
na pauta de hoje o Projeto de Lei Nº105/2020 de sua autoria. O 
Sr. Presidente determina que o referido projeto seja inserido na 
ordem do dia. 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 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
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de Lei Nº012/2020 – Dispõe sobre a desafetação de área urbana 
de uso comum, e dá outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 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).  Em 2ª discussão. Em 2ª 
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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 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). Em 2ª 
discussão. Em 2ª 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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº105/2020 – Declara de Utilidade 
Pública o Instituto Social e Cultural Araguaína – ISCA. Autora: 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Em 1ª discussão. 
O vereador Leonardo Lima manifesta seu voto favorável. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) retira da pauta o referido 
projeto e informa que irá consultar sobre o parecer das 
Comissões e que o mesmo irá retornar na próxima sessão.  
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Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº470/2020, Nº471/2020 e Nº525/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº517/2020, Nº518/2020 e 
Nº521/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº565/2020, Nº566/2020 e Nº569/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha):  Nº401/2020 e 
Nº403/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº493/2020, Nº494/2020 e 
Nº579/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira 
Costa: Nº435/2020, Nº436/2020 e Nº549/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador: Gideon da Silva Soares: Nº609/2020 e Nº610/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº451/2020 e Nº532/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº351/2020, Nº352/2020, Nº359/2020, 
Nº357/2020 e Nº358/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº455/2020, 
Nº522/2020 e Nº523/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº099/2020, 
Nº100/2020 e Nº145/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues 
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registra a presença do Sr. Antônio Luís. Requerimentos do 
vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº574/2020 e Nº577/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Carlos da Silva Leite: Nº618/2020, Nº619/2020, Nº622/2020, 
Nº620/2020 e Nº621/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº537/2020 e Nº541/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº444/2020, Nº445/2020, Nº539/2020 e Nº453/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de Aplauso do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº054/2020 – Á Empresa Supermercado Campelo da Feirinha, 
pelos seus 12 anos de funcionamento. Nº055/2020 – À Empresa 
Genesystem, pelos seus 13 anos de funcionamento. Nº056/2020 
– À Empresa Supermercado Tiradentes, pelos seus 11 anos de 
funcionamento. Nº060/2020 – À Empresa Bolos do Cerrado, 
pelos seus 04 (quatro) anos de funcionamento. Moção de 
Aplauso do vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto) Nº051/2020 – À Deputada Estadual Vandelúcia Monteiro 
de Castro Reis, pela nomeação à Presidência do Partido PSL no 
Estado do Tocantins. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Leonardo Lima ressalta que 
o Governador Mauro Carlesse flexibilizou o Decreto com relação 
a abertura do comércio e espera que de agora para frente o Sr. 
Governador possa começar a trabalhar na nossa cidade, 
exemplo disso são os ginásios poliesportivos do nosso município 
que precisam passar por reformas com urgências. Com a 
palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) diz que chamais 
usaria essa Tribuna para falar sobre questões de grupos de 
redes sociais, ou até mesmo para falar em sua defesa, mas que 
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gostaria de deixar claro que há alguns comentários que fazem 
que machucam, agridem e ofendem e que vem a essa Tribuna 
para defender uma família que conhece há anos, e que estão 
expondo esse casal que é a Sra. Deusdade e o Sr. Raimundo 
Ribeiro, pessoas que trabalham diuturnamente que são 
honestas e dignas e que residem na mesma rua da sua 
residência, e estão vinculando notícias sobre essa família, onde 
estão falando a respeito da empresa desse casal, estão 
insinuando coisas que poderiam ter acontecido ou ter sido feito 
para venderem as cestas básicas para a prefeitura, cestas estas 
que estão sendo distribuídas para as famílias cadastradas na 
FUNANC, com relação a essa situação da Epidemia que estão 
enfrentando. Ressalta que é preciso respeitar as pessoas, 
respeitar o ser humano e assim também estão fazendo com a 
Cirurgiã Dentista a jovem Daiane, que também mora na rua da 
sua residência, estão insinuando inverdades sobre essa 
profissional, e ressalta que por estarem no ano de eleições 
começam a divulgar inverdades de pessoas que trabalham 
dignamente, mas para tentarem atacar a ele, vereador Aldair 
(Gipão), e enfatiza que é preciso que as pessoas parem, reflitam 
e analisem as conversas e notícias que muitos divulgam para 
não passarem para frente conversas falsas e ofensivas, e que 
hoje usa essa Tribuna exclusivamente para defender o casal que 
é a Sra. Deusdade e o Sr. Raimundo e a Cirurgiã Dentista 
Daiane. Em aparte o vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
conhece essas pessoas que o vereador Aldair (Gipão) destacou 
e que são pessoas honradas e que trabalham dignamente e que 
não pode ser aceito que certos tipos de pessoas usem desse 
tipo de atitude denegrindo a imagem do outro para tentarem 
conseguir alguma coisa, tentarem se promover, só que tem 
certeza que a população da nossa cidade é muito inteligente e 
saberá distinguir a imprensa séria desse tipo de “imprensa” que 
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divulga mentiras e ofende pessoas. O vereador Aldair (Gipão) 
agradece o aparte e destaca que tem o orgulho de conhecer 
todos os seus vizinhos, e de todos serem seus amigos e que 
pode ir na casa de todos eles para visita-los, pois não tem nada 
para esconder ou envergonhar, e que não poderia deixar de usar 
essa Tribuna em defesa dos mesmos, o vereador Aldair da 
Costa (Gipão) fica emocionado e ressalta que não pode aceitar 
que seus vizinhos que são seus amigos serem achincalhados 
apenas por residirem na mesma rua que ele, por isso pede as 
pessoas de bem, as pessoas que buscam o melhor para a nossa 
cidade que não deixem esse tipo de notícias serem divulgadas, 
e talvez por ser pré candidato à prefeitura da nossa cidade, 
esteja incomodando e por isso estão ofendendo seus amigos e 
espera que a sua fala de hoje na Tribuna da Câmara Municipal 
seja propagada para que todos saibam o seu posicionamento.  
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.  
  
 
 


