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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezesseis 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 Júnior 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 e Terciliano Gomes  Araújo. Todos em 
número de dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura em Genesis – Capítulo 1º.  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 Nº 004/2020 – ARA/TO 
– Gabinete do vereador Wagner Enoque de Souza – Assunto: 
Justificativa de ausência na sessão do dia 16 de abril de 2020. 
Ordem Do Dia: Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº648/2020, Nº688/2020 e Nº689/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº684/2020. Em 
discussão. O vereador Marcus Marcelo autor da referida 
propositura ressalta que apresenta essa matéria com a intenção 
de saber sobre as informações acerca da construção do Laticínio 
Municipal, pois recebeu notícias que a obra começou a ser feita, 
mas que gostaria de saber como está o andamento dessa obra 
e quando será instalado efetivamente o Laticínio Municipal, uma 
vez que, os pequenos produtores não podem comercializar o 
leite sem a instalação do laticínio para que a padronização do 
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produto seja feito. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº590/2020 
Nº591/2020 e Nº592/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº404/2020 e Nº407/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) solicita a suspensão da 
sessão após a votação de todos os requerimentos. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº582/2020, Nº583/2020 e Nº597/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº680/2020, Nº681/2020 e Nº682/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº686/2020 e Nº687/2020. Em discussão.  O autor das referidas 
proposituras ressalta a importância das mesmas e enfatiza a de 
Nº686/2020 que trata da legalização do cemitério do Distrito de 
Novo Horizonte, uma vez que, os moradores desse Distrito há 
muito tempo vêm reivindicando essa legalização. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) solicita ao Sr. Presidente que possa inserir na pauta 
de hoje o Projeto de Lei Nº105/2020 de sua autoria. O Sr. 
Presidente autoriza a inserção do mesmo e que será apreciado 
após a votação dos requerimentos.  Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº477/2020, 
Nº478/2020 e Nº479/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº604/2020, 
Nº605/2020 e Nº616/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº149/2020, 
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Nº150/2020 e Nº151/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº673/2020 e 
Nº683/2020. Em discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior 
pede a retirada da propositura de Nº673/2020, pois a referida 
solicitação já foi comunicada pelo Executivo Municipal. O Sr. 
Presidente retira a referida matéria a pedido do autor da mesma. 
Em votação o requerimento Nº683/2020. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº626/2020, Nº627/2020 e Nº628/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº548/2020 
e Nº586/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente pede autorização ao plenário 
para inserir na pauta de hoje o requerimento de Nº731/2020 de 
sua autoria. Não havendo objeção por parte do Plenário é 
inserido na ordem do dia o Requerimento do vereador Aldair da 
Costa Sousa (Gipão) Nº731/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa a pedido do 
vereador José Ferreira (Ferreirinha). Reaberto os trabalhos.  
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. A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) autora do referido projeto ressalta 
que nesse Instituto funciona a Escola Cultural – Art Palco e que 
oferece várias aulas e possibilidades de acesso à cultura, além 
do que esse Instituto tem um trabalho social muito grande e que 
é preciso que todos atentem para a valorização da cultura do 
nosso município. Em aparte o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) cumprimenta a autora pela apresentação do 
projeto assim como o vereador Terciliano Gomes pela agilidade 
na elaboração do parecer da comissão. Em aparte o vereador 
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Divino Bethânia Júnior diz que o Grupo Art Palco presta 
relevantes serviços na nossa sociedade e tem um trabalho que 
é reconhecido no nosso Estado e em outras localidades do 
nosso país. Em aparte o vereador Marcus Marcelo parabeniza a 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pela apresentação do 
referido projeto e ressalta que o Grupo Art Palco desenvolve um 
trabalho que é visto por toda a nossa sociedade e que já esteve 
presente na sede do referido Instituto e viu de perto o grande 
trabalho que é desenvolvido pelo mesmo e destaca que é muito 
importante que todos atentem para o desenvolvimento cultural e 
turístico da nossa cidade. O vereador Israel Gomes manifesta 
seu apoio na referida matéria e destaca a importância de 
valorizarem a cultura do nosso município. A vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) agradece a todos os vereadores que 
manifestaram apoio ao projeto e espera contar com o voto 
favorável de todos os vereadores. Em 1ª votação o Projeto de 
Lei Nº105/2020. Aprovado por Unanimidade. Indicação 
Nº006/2020 de autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva. 
A indicação será encaminhada a quem de direito. Tribuna: O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que hoje usa a palavra para 
manifestar a sua solidariedade aos acadêmicos do Curso de 
Medicina do UNITPAC, que estão cursando o décimo período, 
pois lhe procuraram preocupados, pois diante dessa epidemia 
que estão enfrentando estão tendo aulas online, isso é muito 
válido, contudo esses alunos deveriam estar realizando seus 
estágios e segundo a própria UNITPAC, esses acadêmicos tem 
todos os materiais de EPIS para poderem atuarem nos seus 
estágios com segurança, para os mesmos e para os pacientes 
das instituições e órgãos que irão estagiar e por isso faz essa 
fala hoje para que os órgãos e instituições possam receber 
esses acadêmicos do curso de medicina para realizarem seus 
estágios e não fiquem prejudicados na conclusão do curso. O 
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vereador Geraldo Silva ressalta que usa a Tribuna para 
manifestar sua preocupação com relação a essa situação que 
estão enfrentando da epidemia, pois o município precisa atentar 
que com essa epidemia as outras doenças não acabaram, a 
dengue, a chicungunha, a zika continuam e pede a Secretaria 
Municipal da saúde que não corte verbas, que não acabe com 
os contratos dos agentes de saúde, pois ainda estão no período 
chuvoso e isso é muito preocupante, principalmente com relação 
aos setores mais carentes e as comunidades rurais e que a sua 
preocupação fique registrada. Em aparte o vereador Marcus 
Marcelo manifesta seu apoio na fala do vereador Geraldo Silva 
e espera que a nova Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Ana 
Paula, que assumiu a referida pasta há pouco tempo, mesmo 
sendo um período muito tumultuado, mas não pode ser 
esquecido que as outras doenças continuam e precisam ser 
combatidas. Em aparte o vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz 
que entende que neste momento não é hora de se cortar 
recursos da área da Saúde, até mesmo porque no seu ponto de 
vista, não está faltando dinheiro na área da Saúde, pois foi 
contratado a Empresa ISAC no valor de dois milhões, ou seja, 
se tem esse dinheiro é porque não está faltando recursos. O 
vereador Geraldo Silva agradece os apartes que foram feitos. O 
Sr. presidente informa que está sendo encaminhado hoje para 
as Comissões a Proposta de Emenda Nº001/2020 a Lei 
Orgânica Municipal e informa também que as sessões da 
próxima semana serão realizadas nos dias 22 e 23 de abril de 
2020 devido ao feriado nacional do dia 21/04/2020. 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.  
  


