
 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

  Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quinze dias do mês de 
Abril de dois mil e vinte, às quinze 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, 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 do Salmo – 111. 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 Nº077/2020 – IMPAR – 
Instituo de Previdência dos Servidores do Município de 
Araguaína – Assunto: Informações de devolução de pagamentos 
de Auxilio Doença e Salário Maternidade a ser pago pelo ENTE.  
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº012/2020 – Dispõe sobre a 
desafetação de área urbana de uso comum, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. Em 3ª discussão. Em 
3ª 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 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº063/019 – Dispõe sobre isenção 
da taxa de inscrição em concurso para provimento de cargo 
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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 
3ª discussão. Em 3ª 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 3ª discussão. Em 
3ª 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 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Gilmar Oliveira solicita ao Sr. Presidente que possa 
inserir na pauta de hoje a propositura de sua autoria de 
Nº685/2020. O Sr. Presidente informa que no momento oportuno 
atenderá a referida solicitação. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº544/2020, 
Nº545/2020 e Nº546/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº557/2020 e Nº558/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite:  Nº623/2020, 
Nº624/2020 e Nº625/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº576/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº146/2020, Nº147/2020 e Nº148/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº524/2020, Nº538/2020 e Nº603/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº474/2020, Nº475/2020 e Nº476/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimento do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº584/2020. Em discussão. O autor da propositura ressalta que 
a sua solicitação de reforma da UPA (24h) se faz necessário, 
uma vez que, esteve com sua filha na referida localidade e 
presenciou vários locais no prédio da UPA que está 
necessitando com urgência de reparos, melhorias e reforma. O 
vereador Alcivan manifesta seu voto favorável e parabeniza o 
autor pela iniciativa da propositura. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº613/2020, Nº678/2020 e Nº679/2020. E discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. Requerimentos do vereador Gilmar 
Oliveira Costa: Nº550/2020, Nº551/2020 e Nº685/2020. Em 
discussão. O autor das proposituras ressalta a de Nº685/2020 
que solicita ao Sr. Prefeito o Auxilio emergencial aos 
trabalhadores do transporte escolar municipal, pois os mesmos 
só recebem se trabalharem e como as aulas das escolas 
públicas e das escolas particulares foram suspensas devido a 
Epidemia que estão enfrentando, esses profissionais estão sem 
receber nada e muitos já estão passando dificuldades. O 
vereador Edimar Leandro ressalta a importância da referida 
propositura, pois realmente esses profissionais estão precisando 
dessa ajuda. O vereador Geraldo Silva manifesta seu voto 
favorável e parabeniza o autor pela iniciativa da matéria. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que realmente estão 
enfrentando uma guerra e que o vereador Gilmar está 
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defendendo uma classe que precisa assim como muitos 
profissionais que também estão precisando de ajuda. O 
vereador Alcivan Rodrigues ressalta que o vereador Gilmar está 
de parabéns e os vereadores foram eleitos para defenderem o 
povo. O vereador Gilmar Oliveira agradece a cada vereador que 
manifestou apoio e solicita o voto favorável de todos os 
vereadores. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº578/2020, Nº580/2020 e Nº581/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº405/2020 e Nº 406/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº570/2020, Nº571/2020 e 
Nº589/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes convida a todos os 
vereadores que se abstiveram do voto ao Projeto de Lei 
referente ao ISCA, para que os mesmos participem de uma 
reunião após o término desta sessão, onde irão conversar e 
discutir a respeito da referida matéria. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº559/2020, Nº560/2020 e 
Nº636/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº526/2020, Nº527/2020 e Nº528/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Moções de Aplauso do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº061/2020 – Ao SECETO (Sindicato dos Empregados 
no Comercio no Estado do Tocantins), pelos seus 31 anos de 
fundação. Nº062/2020 – À Empresa Centralfone, pelos seus 26 
anos de funcionamento. Nº063/2020 – À Empresa GL Móveis, 
pelos seus 15 anos de funcionamento. Nº064/2020 – À Empresa 
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JR Hidrelétrica, pelos seus 09 anos de funcionamento. 
Nº065/2020 – À Empresa Terrafós, pelos seus 22 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Tribuna: Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que gostaria de falar a respeito das 
reclamações que está recebendo constantemente a respeito da 
assistência que pessoas estão recebendo da Prefeitura através 
da FUNANC que estão distribuindo cestas básicas, ressalta que 
o número de itens que contem nesta cesta básica é insuficiente 
para uma família com mais de quatro pessoas, e que não há 
itens de higiene na referida cesta, sendo que a epidemia que 
estão enfrentando, está sendo orientado pelas autoridades de 
saúde que é preciso que haja acima de tudo a higiene pessoal, 
questiona porque então o município não coloca na cesta pelo 
menos os itens básicos para que uma família possa fazer a 
higiene, isso não iria prejudicar o nosso município. O vereador 
Edimar Leandro ressalta que é preciso que o município olhe para 
os taxistas e moto taxistas da nossa cidade, pois eles também 
estão passando por grandes dificuldades. O vereador Divino 
Bethânia Júnior destaca que o transporte dos moto taxistas 
clandestinos continua, ou seja, a população continua correndo 
risco, portanto é preciso que a Prefeitura intensifique a 
fiscalização quanto a essa situação. O vereador Terciliano 
Gomes registra a presença do Sr.Cleysson que é o primeiro pré 
candidato a vereador que é surdo, do nosso município, diz que 
faz uso da Tribuna para ressaltar que quando abriu o Diário 
Oficial do município de Araguaína ficou surpreso com a Portaria 
Nº34 de 13 de Abril de 2020 da ASTT e faz a leitura da mesma, 
onde a referida Portaria proíbe a utilização do capacete 
sobressalente pelos moto taxistas e pelos usuários de 
motocicletas, sendo que isso irá acarretar muitos problemas 
para os cidadãos que dependem exclusivamente da motocicleta 
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como meio de condução. Destaca que a Agência de Transporte 
e Trânsito da nossa cidade nunca deu conta de fazer uma 
fiscalização efetiva quanto aos moto taxistas clandestinos, mas 
para penalizar os moto taxistas legalizados sim, ou seja, os 
cidadãos que não são moto taxista, mas precisando da 
motocicleta para levarem suas esposas ao trabalho, ou outro 
parente serão penalizados com essa portaria. O vereador 
Terciliano Gomes questiona se estão liberando as academias e 
os restaurantes porque ainda não liberaram os moto taxistas 
para poderem trabalhar, pois são 495 pais de famílias que não 
estão tendo renda, não estão tendo como sustentar suas 
famílias, e destaca que é preciso que a ASTT desenvolva 
mecanismos para ajudar os moto taxistas da nossa cidade. Com 
a palavra o vereador Wagner Enoque diz que irá falar sobre a 
questão das dificuldades que estão enfrentando os moto taxistas 
da nossa cidade, e faz um apelo ao Sr. Prefeito Ronaldo Dimas 
que encontre uma forma de ajudar esses trabalhadores, e cita a 
ideia de usarem o capacete aberto juntamente com a máscara 
de proteção, pois os moto taxistas quando terminam o seu dia 
de trabalho levam o alimento para suas famílias e que possa ser 
revisto também a qualidade dessas cestas que estão 
distribuindo. Considerações Finais: O vereador Edimar Leandro 
sugere a Prefeitura pode permitir que os moto taxistas retornem 
para seus trabalhos cumprindo com as medidas de segurança, 
como o uso de álcool em gel, que possam ser instaladas nos 
pontos dos moto taxistas pias para que os usuários do transporte 
e os moto taxistas possam fazer a higienização das mãos e 
também fiscalizar o uso obrigatório das máscaras. 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.  
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