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 Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos doze dias do mês de maio 
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, 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 
dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Edimar Leandro para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 121.  
O secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Ordem Do Dia: Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº707/2020 e Nº740/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº777/2020 e Nº939/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº802/2020 e Nº803/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº831/2020 e 
Nº832/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº986/2020 e Nº987/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Os 
requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa são retirados 
de pauta a pedido do mesmo. Requerimento do vereador Gideon 
da Silva Soares Nº824/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovado por Unanimidade. O vereador Enoque Neto Rocha de 
Souza chega a sessão e registra a sua presença. Requerimento 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº971/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto) Nº748/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº981/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº261/2020 e Nº991/2020. Em discussão. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) autor das proposituras ressalta 
a de Nº991/2020 que solicita ao Poder Público que possa dar 
apoio aos beneficiários do Auxilio Emergencial, com interdições 
das ruas nas proximidades das agências bancárias e solicita 
também estruturas de tenda, cadeiras e equipes para 
higienização dos referidos locais. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Gilmar Oliveira solicita o retorno dos 
seus requerimentos, visto que fez a verificação junto à secretaria 
da Casa. O Sr. Presidente autoriza o retorno das referidas 
matérias.  Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: 
Nº958/2020 e Nº959/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº761/2020 e 
Nº779/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº827/2020 e Nº828/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº949/2020 e Nº960/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº819/2020 e Nº820/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº103/2020 – À Empresa LU 
Modas e Confecções, pelos seus 27 anos de funcionamento. 
Nº104/2020 – À Empresa Novo Rio Veículos, pelos seus 18 anos 
de funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº120/2020 – Ao 
SGT Genivaldo Cavalcante da Silva, pelos relevantes serviços 
prestados ao povo do Tocantins, em especial à população de 
Araguaína. Nº121/2020 – Ao 1° SGT Lourenço de Sousa Lima, 
pelos relevantes serviços prestados ao povo do Tocantins, em 
especial à população de Araguaína. Em discussão. O vereador 
Divino Bethânia Júnior ressalta que as moções que apresenta 
assim como as que já apresentou na sessão anterior, são para 
homenagear policiais que desempenharam e continuam 
desempenhando suas funções com ações de méritos que 
precisam ser reconhecidos e espera que o Governo do Estado 
do Tocantins possa reconhecer a atuação desses policiais com 
as promoções merecidas. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº124/2020 de autoria do 
vereador Divino Bethânia Júnior – A família do Sr. Félix de Valois 
Barros Guimarães. Em discussão. O autor ressalta que 
apresenta essa moção como uma forma de homenagear o Sr. 
Valuar (Cabeça Branca) e que o mesmo deixou um grande 
legado. O vereador Gideon Soares agradece ao autor por ter 
permitido que pudesse subscrever nesta moção e que o Sr. 
Valuar foi uma pessoa muito querida. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) ressalta que gostaria de subscrever na moção e 
manifesta o seu pesar a família do Sr. Valuar. O vereador Divino 
Bethânia Júnior agradece os apoios recebidos e destaca que a 
moção está aberta aos vereadores que queiram subscrever. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso de 
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autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº094/2020 – A todos os Policiais Militares do Estado do 
Tocantins em nome do Comandante Geral Coronel PM/TO Sr. 
Jaizon Veras Barbosa, pelo valoroso trabalho desempenhado 
com a segurança de nossa cidade, mesmo com a pandemia do 
Coronavírus, atuando normalmente, seguindo e respeitando o 
que é imposto pelas autoridades sanitárias e dando o apoio 
necessário na luta ao COVID-19. Nº095/2020 – A todos os 
Bombeiros Militares do Estado do Tocantins em nome do 
Comandante Geral Coronel QOPM Sr. Reginaldo Leandro da 
Silva, pelo valoroso trabalho desempenhado com a segurança 
de nossa cidade, mesmo com a pandemia do Coronavírus, 
atuando normalmente, seguindo e respeitando o que é imposto 
pelas autoridades sanitárias e dando o apoio necessário na luta 
ao COVID-19. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicações de autoria do vereador Marcus 
Marcelo de Barros Araújo: Nº011/2020 e Nº012/2020. As 
indicações serão encaminhadas a quem de direito. O vereador 
Marcus Marcelo informa a Secretaria da Casa que não há 
necessidade de encaminhar as referidas Indicações de sua 
autoria, uma vez que, a solicitação que faz nestas Indicações já 
foram atendidas ou seja, o PL  39/2020 já foi votado.  Tribuna: A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) diz que hoje se comemora 
o Dia da Enfermagem – Dia do Enfermeiro (a) e que não poderia 
deixar de parabenizar a todos ainda mais diante da situação que 
estão enfrentando com a Pandemia – COVID – 19 e que estes 
profissionais estão na linha de frente no combate a esse vírus. 
Com a palavra o vereador Marcus Marcelo que ressalta com 
relação as Indicações que protocolou na Casa, que solicitam aos 
Deputados e Senadores do nosso Estado apoio com relação aos 
professores, uma vez que, estes por muitas vezes são 
esquecidos e que é uma classe que precisa ser mais valorizada, 
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pois os nossos professores e educadores são os profissionais 
que ensinam a todos os outros profissionais e estes precisam 
passar pelas mãos de um professor e não poderia deixar de 
ressaltar essa questão, mas já foi incluído no projeto a categoria 
dos professores e este projeto já foi votado e espera que o Sr. 
Presidente não exclua essa categoria. Com a palavra o vereador 
José Ferreira (Ferreirinha) diz que faz uso da tribuna para falar 
em defesa dos empresários, pois mais cedo conversou com 
alguns amigos empresários da nossa cidade e muitos não estão 
sabendo como irão arcar com as despesas diante dessa crise 
com as portas dos comércios fechadas e por isso diz que 
gostaria de faz uma sugestão para que possa ser reduzido em 
30%, 40% ou até mesmo 50% os valores dos alugueis dos 
imóveis comerciais e que a ACIARA possa tomar a frente dessa 
negociação, para que os empresários não sejam obrigados a 
demitir seus funcionários, pois caso não encontrem um 
consenso, muitos funcionários ficarão desempregados e espera 
que os locatários e os locadores encontrem uma solução que 
seja viável para ambas as partes. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva fala com relação a sua preocupação com os 
cidadãos mais vulneráveis, ou seja, os moradores de ruas e as 
mulheres que sofrem violências e que neste momento está tendo 
um alto índice de casos de agressões as mulheres e ressalta 
também a sua preocupação com os produtores rurais que não 
estão tendo como comercializar seus produtos, e ressalta que a 
Prefeitura possa encontrar uma forma de adquirir esses produtos 
deixa registrado aqui a sua preocupação. Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro, ressalta que não poderia deixar de 
manifestar os seus parabéns a todos os Enfermeiros e 
Enfermeiras por esse dia em nome da Enfermeira Ana Neri 
parabeniza a todos esses profissionais que desempenham uma 
grande função e agora mais do que nunca é preciso saber 
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valorizar a todos. Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que gostaria de deixar registrado o seu 
posicionamento com relação a essa situação que estão 
enfrentando da Pandemia – COVID – 19, ressalta que o 
isolamento social é para diminuir a curva de contaminação do 
vírus, é preciso que as pessoas saibam que esse exame é para 
detectar se a pessoa está contaminada ou não, não é uma 
barreira de proteção, se a pessoa está com os sintomas, se a 
pessoa é do grupo de risco e se a pessoa está com medo e não 
se sente segura para sair de casa, essas sim devem ficar em 
casa, mas o que não pode ser permitido é a criminalização de 
quem quer e quem precisa trabalhar, não podem aceitar que 
estejam disseminando essa criminalização sobre os 
empresários e trabalhadores e que usa a tribuna hoje para 
externar a sua preocupação, quanto a essa situação e também 
com relação as formas de como estão conduzindo esse 
isolamento social, pois é preciso que a população atentem para 
o futuro do nosso país e do nosso estado e da nossa cidade, 
pois se algo não for feito enfrentarão uma crise ainda maior para 
os próximos meses e anos. O vereador Alcivan Rodrigues 
ressalta que é com muito pesar que comunica o falecimento de 
mais um irmão da Policia Militar, o Tenente Coronel Pedro Aires 
da Silva Filho, que faleceu hoje vítima de um acidente 
automobilístico e destaca que gostaria de manifestar os 
parabéns a todos os Enfermeiros pelo dia de hoje que se 
comemora o Dia da Enfermagem.  Considerações Pessoais: O 
vereador Edimar Leandro diz que gostaria de comunicar a todos 
que recebeu uma informação e ficou muito preocupado, pois 
acaba de falecer a primeira pessoa na nossa cidade vítima do 
COVID – 19. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que não 
poderia deixar de manifestar os seus cumprimentos a todos os 
profissionais da Enfermagem pelo dia de hoje. O vereador 
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Marcus Marcelo diz que gostaria de deixar registrado as suas 
homenagens a todos os Enfermeiros (as) pelo de hoje e pelo 
trabalho que realizam. O Sr. Presidente diz que nessa semana 
se comemora a Semana da Enfermagem e que durante todos 
esses anos em que está nesta Casa de Leis sempre apresentou 
uma moção de aplauso a todos os Enfermeiros pelo Dia do 
Enfermeiro (a) e deixa um abraço e os parabéns a todos os 
enfermeiros pelo trabalho que desempenham e agora mais 
ainda pois eles estão na linha de frente durante essa Pandemia 
do COVID – 19.  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.  
  


