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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e três 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 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, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, 
Terciliano Gomes  Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos 
em número de dezesseis. 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. O vereador 
Leonardo Lima Silva chega a sessão e registra sua presença. 
Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº105/019 – Declara de utilidade 
pública o Instituto Social e Cultural Araguaína (ISCA). Autora: 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso). Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projetos para 1ª 
Votação: Projeto de Lei Nº062/019 – Altera a redação do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei 2668, que regulamenta o 
transporte de passageiro através de motocicletas. Autor 
Terciliano Gomes Araújo. O Sr. Presidente informa que como o 
Parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela 
inconstitucionalidade do projeto, visto isso irão apreciar 
primeiramente o Parecer. É feita a leitura na íntegra do referido 
Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Em 
discussão o Parecer. O vereador Terciliano Gomes destaca que 
discorda do referido parecer pois no seu posicionamento esse 
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projeto não é inconstitucional está apenas alterando o prazo, ou 
seja, o moto taxista que deixar de exercer a profissão e caso 
queira retornar não precisará esperar oito anos como consta 
hoje na Lei e que isso não irá onerar e nem acarretar prejuízo ao 
Executivo Municipal. O vereador Divino Bethânia Júnior 
manifesta seu apoio ao projeto, se for mantido o que foi dito pelo 
autor da referida matéria. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) diz que o projeto em si tem a boa intenção, contudo a 
iniciativa deve ser do Executivo Municipal, uma vez que, é 
atribuição do mesmo que administra o serviço. O vereador 
Enoque Neto solicita a retirada da sua assinatura do Parecer que 
está sendo discutido. O Sr. Presidente autoriza a retirada da 
assinatura conforme solicitação feita pelo vereador Enoque 
Neto. O vereador Alcivan Rodrigues sugere ao vereador 
Terciliano Gomes que possa retirar o referido projeto e 
reapresentar através de um requerimento. O vereador Terciliano 
Gomes agradece a sugestão mas informa quer irá manter seu 
projeto da forma como está. O vereador Edimar Leandro pede 
questão de ordem e solicita Pedido de Vistas ao projeto de Lei 
Nº062/019. O Sr. Presidente informa que o Pedido de Vista não 
tem discussão colocando o mesmo em votação. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Em seguida o Sr. presidente retira 
da pauta o Projeto de Lei Nº062/019 com Pedido de Vista feito 
pelo vereador Edimar Leandro e aprovado por Unanimidade.   A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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.). Com Parecer 
pela inconstitucionalidade do referido projeto. O Sr. Presidente 
informa que será discutido primeiramente o Parecer. É feita a 
leitura na íntegra do Parecer Contrário da Comissão de Justiça 
e Redação ao Projeto de Lei Nº002/2020. Em discussão o 
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Parecer. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que o teor do 
referido projeto é para que possa ser criado o Agente 
Comunitário Ambiental, para que esse cargo seja ocupado por 
uma pessoa que estará exercendo um trabalho ligado 
diretamente à nossa população. Diz que a sua intenção não é 
afrontar o Executivo Municipal e sim para que possam conseguir 
com parcerias com empresas locais uma limpeza mais efetiva 
dos setores da nossa cidade e que entende que o seu projeto 
está em contradição com o entendimento da Comissão e 
também por ter sido informado que esse projeto será vetado e 
por entender que poderá deixar os vereadores numa situação 
difícil, pensando nisso irá tomar uma decisão após essa 
discussão. O vereador Terciliano Gomes ressalta que esse 
projeto irá gerar gastos para o Executivo Municipal. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) destaca que o Artigo 49 da 
Constituição Federal impede a apresentação dessa matéria, 
mesmo sabendo da importância da mesma. O vereador Divino 
Bethânia Júnior agradece o aparte feito e por isso fez a opção 
de discutirem esse projeto para que a população tome 
conhecimento que o mesmo foi discutido, mas por questões 
legais pede a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 002/2020 de 
sua autoria. O Sr. presidente retira a referida matéria a pedido 
do autor da mesma. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Projeto de Lei Nº006/2020 – Institui o Programa de Educação 
Financeira nas Escolas Municipais de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). 
É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. 
O vereador Geraldo Silva ressalta que apresenta esse projeto 
com intuito de ajudar as crianças e adolescentes do nosso 
município, para que possam ter habilidades de lidarem com 
questões financeiras. O vereador Gilmar Oliveira parabeniza o 
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autor pela iniciativa do projeto e manifesta seu voto favorável. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que é um projeto 
de suma relevância e parabeniza o autor pela apresentação da 
matéria e que na escola onde trabalha os professores já ensinam 
essa disciplina. O vereador Geraldo Silva diz que está muito feliz 
por apresentar esse projeto e pede o voto favorável de cada 
vereador. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Decreto Legislativo N°004/2020 – Concede Título de Cidadão 
araguainense ao Pastor Manoel Messias Alencar, e dá outras 
providências. Autor: Wagner Enoque de Souza. É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
N°005/2020 – Concede Título de Cidadão araguainense ao Dr. 
André Francelino de Moura, e dá outras providências. Autor: 
Marcus Marcelo de Barros Araújo. É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo N°006/2020 –
Concede Título de Cidadão araguainense à Sra. Ruth Nilce 
Alves da Silva Milhomens, e dá outras providências. Autor: 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº066/019 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos cartórios a divulgarem os descontos 
e os serviços gratuitos previstos em lei. Autor: Edimar Leandro 
da Conceição (Edimar Leandro). É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Leonardo Lima solicita alteração de 
pauta para a votação das suas matérias, uma vez que, tem uma 
reunião agendada anteriormente e precisará se retirar da 
sessão. A Sra. Presidente em exercício autoriza a alteração de 
pauta. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº593/2020, Nº594/2020, Nº595/2020, Nº596/2020, Nº676/2020 
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e Nº714/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº601/2020, Nº602/2020, Nº614/2020, Nº529/2020, 
Nº530/2020 e Nº531/2020 Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Gideon Soares pede 
alteração de pauta pois precisará se retirar da sessão 
juntamente com o vereador Wagner Enoque para resolverem 
uma situação. A Sra. Presidente autoriza a alteração de pauta. 
Requerimentos vereador Gideon da Silva Soares: Nº690/2020, 
Nº691/2020, Nº693/2020, Nº694/2020, Nº695/2020 e 
Nº696/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Divino Bethânia Júnior solicita a 
alteração de pauta e a inserção de um requerimento de sua 
autoria juntamente com o vereador Gideon Soares que foi 
protocolado ontem na Secretaria da Casa e para que seja votado 
a seu requerimento verbal. A Sra. Presidente em exercício 
coloca em votação as solicitações que foram feitas pelo vereador 
Divino Bethânia Júnior. Sendo aprovado por Unanimidade. O 
vereador Marcus Marcelo pede a suspensão da sessão para 
uma reunião com todos os vereadores na sala da presidência. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da 
Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº701/2020, Nº703/2020 e 
Nº775/2020 este último de autoria dos vereadores Divino Júnior 
do Nascimento e Gideon da Silva Soares. Em discussão. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que irá ressaltar a 
propositura de Nº775/2020 devido a urgência da solicitação que 
faz na referida solicitação, uma vez que, a situação que estão 
enfrentando devido a essa epidemia, muitas pessoas estão 
passando por extrema dificuldades e os vendedores ambulantes 
estão pedindo ajuda pois são uma dessas pessoas. O vereador 
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Geraldo Silva manifesta seu voto favorável e seu apoio para 
ajudar nessa situação. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha): Nº408/2020, Nº409/2020 e Nº419/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona) Nº598/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº480/2020, Nº481/2020, 
Nº482/2020, Nº483/2020, Nº484/2020 e Nº485/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº617/2020, Nº632/2020, Nº633/2020, 
Nº634/2020, Nº637/2020 e Nº638/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº152/2020, 
Nº153/2020, Nº154/2020, Nº225/2020, Nº226/2020 e 
Nº227/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº629/2020 e Nº630/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº737/2020, Nº738/2020 e 
Nº739/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº587/2020, Nº588/2020, 
Nº631/2020 Nº674/2020, Nº675/2020 e Nº677/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Terciliano Gomes diz que diante da situação em que 
estão enfrentando por causa dessa epidemia, faz um 
requerimento verbal para que possa ser inserido na pauta de 
hoje um requerimento de sua autoria que protocolou hoje, que 
trata da situação dos moto taxistas e solicita aos vereadores que 
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possam subscrever nessa propositura. Em votação a solicitação 
feita pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº706/2020, Nº721/2020, Nº722/2020, Nº723/2020, 
Nº724/2020 e Nº725/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº071/2020 – À Empresa NORTESYS 
Desenvolvimento de Sistemas, pelos seus 08 anos de 
funcionamento. Nº072/2020 – À Empresa ENECOL, pelos seus 
24 anos de funcionamento. Nº073/2020 – À Empresa 
COPYSERVICE, pelos seus 15 anos de funcionamento. 
Nº068/2020 – À Empresa Foto Júnior Digital, pelos seus 13 anos 
de funcionamento. Nº069/2020 – À Empresa Araguaína Diesel, 
pelos seus 17 anos de funcionamento. Nº070/2020 – À Empresa 
ARANET, pelos seus 12 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Pesar de 
autoria do vereador Geraldo Francisco da Silva: Nº085/2020 – À 
Família da Sra. Maria Lucina Carlos de Matos. Nº 101/2020 – À 
Família da Sra. Maria Cristina Santana da Silva. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Pesar de 
autoria do vereador Leonardo Lima Silva: Nº099/2020 – À 
Família da Sra. Maria Paladin de Sousa. Nº101/2020 – À Família 
do Sr. Domingos Leonel dos Santos. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo Nº787/2020 subscrito por 
todos os vereadores. Em discussão. O vereador Terciliano 
Gomes ressalta que alguns segmentos não estão tendo a 
oportunidade de voltar a trabalhar e os moto taxistas estão nessa 
situação, uma vez que, os moto taxistas transportam as pessoas 
que estão precisando por não terem o transporte público 
funcionando. Ressalta que há moto taxistas que estão passando 
por dificuldades e agradece aos vereadores que subscreveram 
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na referida propositura. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) diz que ontem os moto taxistas foram para a frente da 
Prefeitura pedindo uma reunião com o Sr. Prefeito para 
debaterem sobre essa situação, contudo não foram atendidos e 
que isso não pode acontecer, é preciso que encontrem um 
entendimento para essa situação. O vereador Terciliano Gomes 
ressalta que estão propondo para que os moto taxistas, possam 
voltar a trabalhar com um capacete sobressalente e que esse 
capacete seja impermeável e que após o uso seja higienizado 
com o álcool 70%. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu 
apoio, pois é uma classe que trabalha todo dia para garantir seu 
sustento e que é preciso encontrar uma solução viável, com 
segurança, mas que consigam permitir que essa classe volte a 
trabalhar de forma segura. O vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que é preciso que todos atentem para a essa situação, pois 
precisarão aprender a conviver com esse vírus, assim como 
aprenderam a conviver com várias doenças, contudo com as 
devidas medidas de segurança e com isso o capacete 
impermeável é uma solução e manifesta seu voto favorável na 
referida propositura. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
agradece por poder subscrever na referida propositura e 
manifesta seu voto favorável, contudo gostaria de fazer uma 
ressalva quanto aos pontos dos moto taxista, para que estes não 
fiquem aglomerados nesses pontos e respeitem o 
distanciamento que é orientado pelas autoridades de saúde. O 
vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu voto favorável e diz 
que é uma propositura de suma importância. O vereador Geraldo 
Silva destaca que enquanto os moto taxistas legalizados estão 
parados os ilegais estão nas ruas, por isso é preciso que 
possibilitem a garantia dos moto taxistas legalizados voltarem a 
trabalhar dignamente e manifesta seu voto favorável. O vereador 
Edimar Leandro parabeniza o vereador Terciliano Gomes pela 
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apresentação da referida propositura e manifesta seu voto 
favorável. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O 
vereador Edimar Leandro diz que hoje usa a Tribuna para 
agradecer ao Sr. Prefeito por ter sancionar a Lei referente ao seu 
Projeto de Lei que trata da Educação para o Trânsito na rede 
Pública Municipal. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan), diz que usa essa Tribuna para destacar algo 
que foi publicado no Diário Oficial do município e destaca que foi 
publicado a Licença Prêmio de alguns servidores da educação 
municipal sem que os mesmos tenham solicitado, e essa 
Licença Prêmio veio concomitante com as férias sendo que isso 
não é permitido por Lei, ou seja, isso foi feito para que o 
município não tenha que pagar o 1/3 de férias a esses servidores 
e que isso é uma absurdo e deixa registrado que não concorda 
em nada com essa atitude do Executivo Municipal. Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que hoje usa a 
Tribuna para ressaltar com relação a mensalidade que 
continuam sendo cobrado pelas Instituições de Ensino 
Particulares, ou seja, uma série de fatores foi alterado devido a 
essa situação por causa da epidemia que estão enfrentando e 
não houve nenhuma redução nos valores das mensalidades e 
que é necessário que haja um diálogo entre as partes, não está 
fazendo um trabalho contra as escolas e instituições particulares 
e sim está fazendo uma ressalva e um alerta, pois se a situação 
não for acordada ficará insustentável. O vereador Marcus 
Marcelo destaca que essa questão já está sendo proposta pelo 
Deputado Vilmar que já protocolou e está tramitando na 
Assembleia Legislativa do Estado, e está sendo debatido esse 
assunto, para que possam ter essa redução dos valores das 
mensalidades. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
acredita que conseguirão chegar num consenso, por isso não 
quis apresentar nenhuma matéria referente a essa questão e 
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que mesmo diante de estar tramitando na Assembleia entende 
que é preciso que entrem num entendimento sobre 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. 
 
 
 


