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  Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos treze 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, Delaíte Rocha da Silva, 
Divino Júnior do Nascimento, Edimar Leandro da Conceição, 
Geraldo Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, 
Marcus Marcelo de Barros Araújo, Maria José Cardoso Santos, 
Terciliano Gomes Araújo e Wagner Enoque de Souza. Todos em 
número de quatorze. 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 
em 2ª Crônicas – Capítulo – 07, Versículos 13 e 14.  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 Gabinete do vereador 
Carlos da Silva Leite Nº043/2020 – Assunto: Justificativa de 
ausência na sessão do dia 13 de maio de 2020. Oficio Gabinete 
do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) Nº02/2020 
– Assunto: Comunicação de ausência do vereador. Ordem Do 
Dia: Projetos para as Comissões: Projeto de Lei Nº019/2020 – 
Institui o Programa Banco de Ração e Utensílios para Animais 
Domésticos no Município de Araguaína. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). O referido projeto será encaminhado 
as comissões competentes. Requerimentos do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº821/2020 e Nº822/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº961/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº780/2020 e Nº950/2020. 
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Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº260/2020 e Nº262/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro) Nº1004/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº1014/2020 e Nº1015/2020. Em discussão. O 
vereador Geraldo Silva autor das referidas proposituras ressalta 
que a Casa Abrigo foi fechada e que agora é de extrema 
necessidade que esse local seja reaberto, pois os moradores de 
rua não estão tendo um local para se abrigarem e isso se faz 
necessário também com as mulheres que estão sofrendo 
violência doméstica em decorrência do isolamento social e por 
isso apresenta as duas proposituras que fazem essas 
solicitações ao Poder Público e para que possa ser usada verba 
proveniente do recurso do Programa Federativo de 
Enfrentamento do Coronavírus disponibilizada para o nosso 
município para essas demandas solicitadas. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1009/2020 e Nº1010/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Gilmar Oliveira Costa Nº993/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº988/2020 e Nº989/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº804/2020 e Nº814/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº994/2020 e Nº995/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
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vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº940/2020 e Nº941/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza:  
Nº741/2020 e Nº742/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº096/2020 
– A todos os Bombeiros Militares de Araguaína em nome do 
Major QOPM Clovis Eduardo Fernandes Carneiro, 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 apoio necessário na luta ao Covid-19. 
Nº097/2020 – A todos os Policiais Militares da APRA-TO –
Associação de Praças de Araguaína em nome do Presidente Sr. 
SGT Giuliano Barbosa Rodrigues, 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 apoio necessário na luta ao Covid-19. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº108/2020 – À 
Empresa BASICS, pelos seus 19 anos de funcionamento. 
Nº110/2020 – À Empresa Clínica da Imagem, pelos seus 26 
anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº124/2020 de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) – A Família 
do Militar Pedro Aires da Silva Filho. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Pesar Nº125/2020 de 
autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro) – A Família do Sr. Adir Soares de Araújo. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: 
Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que vem 
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usando a tribuna para manifestar a sua preocupação com o 
futuro da nossa cidade, uma vez que a nossa Prefeitura precisa 
do pagamento de impostos para se manter e estes impostos a 
sua grande parte, é mantido pela iniciativa privada que pagam a 
maior parte desses impostos, contudo essa iniciativa está sendo 
prejudicada com a situação que estão enfrentando e alguns 
empresários estão fechando seus estabelecimentos devido a 
essa Pandemia e não sabem nem se vão conseguir reabrir e que 
essa medida do fechamento foi determina pela Prefeitura e que 
há comércios que estão sendo fechados erroneamente no seu 
ponto de vista, diz que há locais que por comercializarem 
bebidas alcoólicas estão sendo fechados, sendo que nesses 
mesmos comércios também vendem comidas. O vereador 
Divino Bethânia Júnior ressalta que o próximo prefeito terá 
muitos problemas que serão deixados por essa administração 
por essa situação que estão enfrentando e que é preciso que 
todos atentem para essa situação. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) ressalta que todos os dias cresce o número 
de pessoas positivas para o COVID – 19 na nossa cidade, e que 
a sua preocupação e que vem recebendo muitos 
questionamentos de pessoas que estão preocupadas de como 
a Secretaria Municipal de Saúde está se comportando com as 
pessoas que fizeram os testes e deu positivo? Como está sendo 
o acompanhamento dessas pessoas? Como está sendo o 
tratamento dessas pessoas e o que a Secretaria Municipal de 
Saúde está fazendo quanto a essas situações? Esse é o seu 
questionamento e preocupação. O vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona)  diz que é preciso ter muita cautela e muito 
cuidado com as ações nesse momento, pois a nossa saúde tem 
que estar em primeiro lugar, mas sabe que todos irão sofrer as 
consequências dessa pandemia e não se conseguem ter uma 
resposta efetiva quanto ao combate desse vírus, uma resposta 
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de um medicamento eficaz, e destaca que se na nossa cidade 
tem cerca de 390 casos  registrados até o momento, podem ter 
certeza que tem muito mais casos não registrados, pois muitos 
não fizeram o teste e ainda tem as pessoas assintomáticas, 
destaca que é um momento muito difícil e que terão muita 
dificuldade para reconstruir a economia da nossa Cidade, do 
nosso Estado e do nosso País e por isso entende a preocupação 
do vereador Divino Bethânia Júnior. O vereador Edimar Leandro 
diz que é uma situação muito difícil, doe muito ver os 
empresários fechando os seus estabelecimentos e até mesmo 
dizendo que não terão condições de reabrir e que é mais triste 
ainda ver as pessoas que estão morrendo em decorrência dessa 
doença. O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) ressalta 
que muitas e muitas vezes debateram nesta Casa de Leis o caos 
da Saúde da nossa cidade e antes nem existia essa doença e 
agora como será? destaca que é preciso muito cuidado e que 
somente Deus poderá salvar a todos. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) ressalta que a sua preocupação é também com 
as pessoas que estão procurando atendimento com sintomas de 
câncer e que não estão tendo atendimento em decorrência 
dessa pandemia e que isso acarretará um problema maior daqui 
há alguns meses. Diz que é preocupante também, que as 
pessoas jovens não estão levando a sério essa doença e que 
precisam ter a consciência que esse vírus não escolhe idade e 
pede muito que os jovens não continuem agindo com 
irresponsabilidade como tem sido visto nas notícias locais, onde 
o número de jovens é grande fazendo reuniõezinhas e festinhas 
em casas, achando que são imunes, só que ninguém está imune 
é preciso que todos tenham responsabilidade de se cuidarem e 
se prevenirem. Considerações Pessoais: O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que gostaria de esclarecer que respeita as 
normas e leis, pois suas filhas estão isoladas, sempre está de 
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mascará e anda sempre com álcool em gel no carro, no seu 
gabinete e na sua residência, só que é preciso agir com 
consciência e com responsabilidade diante da crise financeira 
que já estão enfrentando e que irão enfrentar muito mais, para 
que não fiquem sob a ditadura do medo e por isso faz esse 
esclarecimento. 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.  
  


