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  Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezoito 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 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, Maria José Cardoso Santos e Terciliano 
Gomes Araújo. Todos em número de treze. Havendo número 
legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e convida o 
vereador Geraldo Silva para fazer a leitura da Bíblia. O vereador 
faz a leitura do Salmo – 100, Versículos 01, 02 e 03.  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 Externo Nº03/2020 – 
gabinete do vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha) – 
Assunto: Comunicação de Ausência do vereador na sessão dia 
18 de maio de 2020. Atestado Médico – Atesta que o vereador 
Wagner Enoque de Souza foi atendido na UBS Alberany no dia 
13/05/2020 e necessitará de 13 (treze) dias de repouso. Oficio 
nº1437/2020/GIGOVPM – Caixa Econômica Federal – Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.    
O Sr. Presidente justifica que o vereador Marcus Marcelo não 
compareceu à está sessão por estar de licença paternidade 
onde o mesmo se encontra de atestado que o ampara. Ordem 
Do Dia: Projetos para as Comissões: Projeto de Decreto 
Legislativo Nº014/2020 – Concede Título de Cidadão 
araguainense ao Sr. Jean Luís Coutinho Santos, e dá outras 
providências. Autor: Gideon da Silva Soares. O referido projeto 
será encaminhado as comissões competentes. Para Votação: 
De acordo com o Art. 172, Parágrafo Único, do Regimento 
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Interno. Mensagem de Veto Nº002/2020 – Ao Autógrafo de Lei 
nº 3144/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar 
o Estudo da Constituição em Miúdos nas escolas de Rede 
Municipal de Ensino do Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor do Autografo de Lei: Vereador Aldair da 
Costa (Sousa). É feito a leitura na íntegra do referido veto. Com 
parecer da Comissão de Justiça e Redação contrário ao referido 
Veto. É feita a leitura na íntegra do referido Parecer.  A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. Em discussão o Parecer da 
Comissão que é pela Rejeição do referido Veto. Em votação o 
Parecer da Comissão. Sendo aprovado por Maioria o Parecer. 
Com dois votos contrários dos vereadores Leonardo Lima e 
Israel Gomes (Israel da Terezona). Em discussão o Veto. Em 
votação o Veto ao Autógrafo de Lei 3144/2020. Sendo Rejeitado 
o Veto por Maioria. Com dois votos contrários dos vereadores 
Leonardo Lima e Israel Gomes (Israel da Terezona). O vereador 
Alcivan Rodrigues registra as presenças dos Policiais 
Subtenente Orieli (Cont. COE) e do Sargento Gomes (que será 
homenageado) e faz a solicitação de alteração de pauta para a 
apreciação das suas moções. O Sr. Presidente faz o registro das 
referidas presenças e em seguida coloca em votação a 
solicitação de alteração de pauta. Sendo aprovada por 
Unanimidade e comunica que após a votação do projeto a 
solicitação de alteração de pauta será atendida.  Para 1ª 
Votação: Projeto de Lei Nº077/019 – Dispõe sobre à 
obrigatoriedade de comprovação pelas empresas licitantes de 
atendimento ao percentual mínimo de aprendizes contratados, 
que passa a ser exigido nos editais de licitação no âmbito do 
Município de Araguaína. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. 
Com Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em 
1ª discussão o Projeto de Lei Nº077/2020. Com a palavra o 
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vereador Edimar Leandro autor do projeto que pede o voto 
favorável dos nobres vereadores, pois é um projeto que irá 
ajudar muito os jovens da nossa cidade que buscam pelo 
primeiro emprego e sendo também um incentivo e um estimulo 
para que que as empregas contratarem esses menores 
aprendizes. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº077/2020. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº098/2020 
– A todos os Policiais Civis de Araguaína, em nome da Delegada 
Regional Ana Maria Barros Varjal, 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 à Covid-19. Nº116/2020 – Ao 2º 
Sargento da Polícia Militar Sr. Alberto Gomes de Araújo, que 
salvou a vida de uma criança de 03 anos ao cair na piscina de 
uma residência no Setor Jardim Paulista dia 30 de abril de 2020, 
em Araguaína. Em discussão. O vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) destaca a moção de Nº116/2020 que 
homenageia o 2º Sargento Alberto Gomes pelo seu ato de salvar 
uma criança numa residência vizinha a do Sargento e que o 
mesmo mostrou como sempre o seu empenho em cumprir acima 
de tudo com o seu dever de policial, e que essa moção é uma 
simples homenagem por um ato tão grandioso e em seguida o 
vereador Alcivan Rodrigues faz a apresentação da reportagem 
que foi feita com a família na qual o Sargento Gomes salvou a 
criança e que todos se emocionaram muito. Em aparte o 
vereador Leonardo Lima parabeniza o vereador Alcivan 
Rodrigues pela iniciativa da moção e cumprimenta o Sargento 
Gomes pelo seu ato de coragem. Em aparte a vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) ressalta que se colocou no lugar da mãe 
da criança que o Sargento Gomes salvou e que ficou muito 



 
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 

emocionada e o parabeniza assim como cumprimenta o 
vereador Alcivan pela apresentação da referida moção. Em 
aparte o vereador Divino Bethânia Júnior diz que a Polícia Militar 
do nosso Estado e da nossa cidade são exemplares e que toda 
a população tem uma gratidão enorme com toda a Polícia Militar 
e que o vereador Alcivan Rodrigues está de parabéns pois é uma 
homenagem mais que merecida. O vereador Alcivan Rodrigues 
diz que irá encaminhar uma Indicação ao Governo do Estado e 
ao Comandante Geral da Polícia, indicando aos mesmos que 
possa olhar para esse ato de coragem e que isso possa servir 
como um incentivo a mais de reconhecimento ao Sargento 
Gomes que sempre se dedicou exemplarmente a sua profissão. 
O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que é mais do que 
merecida essa promoção. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) ressalta que foi um ato de bravura e de solidariedade e 
que essa homenagem é o mínimo pois os Policiais merecem 
muito mais. O vereador Terciliano Gomes destaca que o 
vereador Alcivan Rodrigues está de parabéns e deixa registrado 
os seus sentimentos de respeito a toda a Polícia Militar e 
manifesta seu voto favorável a referida moção. O vereador Israel 
Gomes parabeniza o vereador Alcivan Rodrigues pela 
apresentação da referida moção e parabeniza e cumprimento o 
Sargento Gomes pelo seu ato de coragem e heroísmo. O Sr. 
Presidente convida o 2º Sargento Alberto Gomes para receber a 
referida homenagem das mãos do vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan). Em votação as moções do vereador Alcivan 
Rodrigues. Sendo aprovadas por Unanimidade. Moções de 
Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº111/2020 – À Empresa KAKAREKO Locações, pelos seus 19 
anos de funcionamento. Nº112/2020 – À Empresa Novo Eletro, 
pelos seus 17anos de funcionamento. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações de autoria do 
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vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº014/2020 e 
Nº015/2020. As indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº982/2020 e Nº983/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº962/2020 e 
Nº963/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos da Silva Leite 
Nº829/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº951/2020 e Nº952/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº263/2020 e Nº290/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1003/2020 
e Nº1035/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva): Nº1025/2020 e Nº1026/2020. Em 
discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta que as suas 
proposituras solicitam apoio do Sr. Prefeito com assistência com 
auxílio financeiro com verba do Programa Federativo, com 
relação as pessoas que estão em isolamento social em 
decorrência do COVID – 19, que são os profissionais 
autônomos, trabalhadores informais e outros, assim como os 
pequenos produtores rurais, e que para estes possam ter seus 
produtos adquiridos e sejam destinados ás famílias que estão 
impedidas de desenvolver suas atividades. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1011/2020 e Nº1012/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº1032/2020 e 
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Nº1042/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº990/2020 e Nº1005/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº815/2020 e 
Nº816/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº996/2020 e Nº997/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº954/2020 e Nº955/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) assume a Presidência da Mesa Diretora. Tribuna: O 
vereador Terciliano Gomes ressalta que gostaria de ecoar sua 
voz em apoio e defesa de algumas categorias como os 
profissionais do SAMU, os Agentes de Endemias e os Agentes 
de Saúde, uma vez que estes estão na linha de frente de 
combate ao COVID – 19, em relação aos profissionais do SAMU 
que olhem para essa categoria quanto à questão do pagamento 
da insalubridade desses profissionais. O vereador Gilmar 
Oliveira ressalta que os enfermeiros das UBS não irão receber o 
bônus e este será dado aos Dentistas que não estão trabalhando 
na linha de frente de combate ao COVID – 19 diferentemente 
dos enfermeiros. O vereador Leonardo Lima ressalta que 
gostaria de deixar registrada a sua preocupação quanto as 
ações efetivas por parte do Governo do Estado, pois não está 
sendo visto nenhuma ação efetiva na nossa cidade, ou seja, não 
se pode apenas ficar mandando toda a população ficar dentro 
de casa, é preciso que as ações do Governo do Estado 
apareçam na nossa cidade, como a montagem dos hospitais de 
campanha a aquisições de respiradores para os hospitais, e que 
essas ações efetivas sejam feitas de fato. Com a palavra o 
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vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de ressaltar 
com relação ao alto número de contaminados por COVID – 19 
na nossa cidade, e que isto vem sendo alardeado por muitas 
pessoas, mas é preciso saber que isso se deve também por 
estarem fazendo mais testes na população e ressalta que em 
nenhum momento viu as autoridades dizerem que o isolamento 
social evitará a contaminação, que evitará que as pessoas sejam 
contaminadas, e sim, que o isolamento será para frear a 
contaminação, ou seja, diminuir a curva para que as pessoas 
não se contaminem todos de uma só vez, é preciso que saibam 
fazer esse isolamento de forma correta, pois os empresários 
estão sendo prejudicados e estão sendo penalizados por um 
Decreto que para todo o comércio e parar com renda da nossa 
cidade acarretará em prejuízos muito maiores,  diz que na última 
sexta feira foi propagado nas redes sociais para que pudesse 
ser feito um momento de adoração a Deus nas portas dos 
estabelecimentos pedindo proteção a Deus para a nossa cidade 
e empresários, contudo foi propagado que muitos empresários 
estariam coagindo seus funcionários, isso de acordo com o 
Ministério Público, contudo o que foi informado pelos próprios 
empresários e que isso não ocorreu, o vereador Divino Bethânia 
Júnior ressalta que no seu ponto de vista esse discurso de “#Fica 
em Casa” é um discurso que não ajuda em nada, pelo contrário 
e faz a leitura do Artigo 1º da Constituição Federal destacando 
que é um dever do cidadão obedecer às Leis, contudo todos tem 
o direito de questioná-las e que o povo não tem nada a ver com 
as brigas políticas do Presidente, do Governador do nosso 
Estado e do Prefeito da nossa cidade, diz que o distanciamento 
social é válido, os EPEIS são fundamentais e que o aumento de 
Leis é imprescindível, contudo é preciso que a nossa população 
atente para essa situação, para que não venham sofrer ainda 
mais com a crise financeira que já está instalada. O vereador 
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Delaíte Rocha (professor Delan) ressalta que hoje é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes e que isso precisa ser combatido e que 
repudia esses atos que são cometidos contra as crianças e 
adolescentes. Com a palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) 
ressalta a passagem Bíblica em João – Capítulo – 03, Versículo 
– 16 e ressalta que independente da crença, da cor e da classe 
social Deus escuta todo aquele que manifesta a sua fé a Ele. Diz 
que sempre tem falado em defesa dos pequenos comerciantes 
e também em defesa da abertura dos templos religiosos, que 
não podem ficar fechados e impedir os fiéis de adentrarem aos 
templos, ou seja, é preciso que seja limitado o número de 
pessoas que irão frequentar as Igrejas os Templos Religiosos, 
pois muito estão buscando um apoio neste momento tão difícil e 
destaca que no seu ponto de vista o vírus não irá cumprir regras 
irá seguir o seu fluxo, o que é preciso é que as medidas de 
proteção sejam feitas por cada cidadão e defende a abertura dos 
templos religiosos independentes da religião. O vereador Aldair 
da Costa (Gipão) diz ainda que Araguaína é uma cidade 
privilegiada, tem um grande potencial econômico, diz que 
gostaria de enaltecer todos os profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde, independentes do cargo que ocupam, 
parabeniza a todos pelo trabalho que estão realizando frente ao 
combate dessa Pandemia do COVID – 19 e que muitos criticam 
sem saber como é o trabalho desses profissionais e gostaria de 
encerrar a sua fala acreditando que os empresários da nossa 
cidade são um canal de bênçãos e que fica muito feliz em ver 
grandes empresários acreditando na nossa cidade e dando 
oportunidades de empregos para a nossa população, mostrando 
que estão preocupados com o amparo para a nossa população, 
pois é preciso pensar no futuro da nossa cidade e que o Sr. 
Prefeito está se doando e trabalhando no combate a essa 
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Epidemia assim como esta Casa de Leis,  e como estão num 
ano político irão aparecer as pessoas que irão usar do 
oportunismo para se promoverem e que é preciso que saibam 
distinguir, pois uma mentira dita várias vezes pode se tornar 
numa falsa verdade. Considerações Pessoais: O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que não poderia deixar de destacar 
com relação ao aumento dos casos de abusos sexuais e maus 
tratos de crianças e adolescentes neste momento de isolamento 
social e que esse tema foi ressaltado pelo vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) e o cumprimenta pela lembrança e que 
gostaria de deixar as suas homenagens ao Ministério Público 
Infantil e aos Conselhos Tutelares pelo trabalho que realizam no 
combate a esses crimes de maus tratos e abusos sexuais e 
psicológicos as crianças e adolescentes e pede aos pais para 
que fiquem atentos.  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.  
 


