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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte 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, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, 
Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, Israel Gomes da 
Silva, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo e 
Terciliano Gomes Araújo. Todos em número de treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Divino Bethânia Júnior para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 119.  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 Gab. Vereador Carlos 
da Silva Leite Nº044/2020 – Assunto: Justificativa de ausência 
do vereador na sessão do dia 20 de maio de 2020. Oficio externo 
Nº05/2020 – Gabinete do vereador José Ferreira Barros Filho – 
Assunto: Comunicação de Ausência do vereador na sessão do 
dia 20 de maio de 2020. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº077/019 
– Dispõe sobre a 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. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1020/2020 e Nº1021/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): 
Nº947/2020 e Nº966/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Divino 
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Júnior de Nascimento (Divino Bethânia Jr.) Nº1029/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº364/2020 e Nº439/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1038/2020 
e Nº1039/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva) Nº1072/2020. Em discussão. O vereador 
Geraldo Silva ressalta que a sua propositura solicita ao Sr. 
Prefeito a construção de um abatedouro para que os produtores 
locais possam ter um local adequado para abaterem suínos, 
ovinos, caprinos, aves e demais espécies de animais de 
pequeno e médio porte, uma vez que, a nossa cidade não dispõe 
desse local sendo a segunda maior cidade do Estado do 
Tocantins. O vereador Marcus Marcelo parabeniza o autor pela 
propositura e manifesta seu apoio e seu voto favorável. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Gilmar Oliveira Costa Nº1045/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) Nº1008/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº968/2020 e 
Nº1030/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1053/2020, Nº1054/2020, Nº1055/2020 e 
Nº1056/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº109/2020 – À Empresa Cirúrgica 
Tocantins, pelos seus 12 anos de funcionamento. Nº126/2020 – 
À Empresa Informática Girassol, pelos seus 29 anos de 
funcionamento. Nº113/2020 – À Empresa ELETROGERAL, pelos 
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seus 26 anos de funcionamento. Nº114/2020 – À Empresa 

FARMACO, pelos seus 26 anos de funcionamento.  Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicação de autoria 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº016/2020. Indicações de autoria do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº022/2020, Nº023/2020, 
Nº024/2020 e Nº025/2020. Todas as indicações serão 
encaminhadas a quem de direito. O vereador Geraldo Silva pede 
autorização ao Sr. Presidente para poder passar um vídeo do 
jovem Tiago Linck que é um palestrante, e que mesmo diante de 
todas as dificuldades que enfrenta pelas suas limitações físicas, 
ele viaja o Brasil ministrando palestras motivacionais, e ressalta 
que, quando essa Pandemia do COVID – 19 acabar irá trazê-lo 
a esta Casa de Leis para participar de uma sessão especial. O 
Sr. Presidente autoriza que seja mostrado a todos o referido 
vídeo. Tribuna: Com a palavra o vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que hoje usa a Tribuna para pedir ao Sr. 
Governador Mauro Carlesse, que providencie um aparelho que 
é utilizado para a cirurgia de crânio o aparelho chama-se 
“Craniótomo”, pois o Hospital Regional de Araguaína não tem 
esse aparelho e tem um jovem internado no referido hospital há 
dias e que precisa fazer essa cirurgia, pois está correndo risco 
de morte, e existe muitas outras pessoas que também precisam 
de cirurgias que necessita desse aparelho. Com a palavra o 
vereador Divino Bethânia Júnior faz um relato com relação ao 
desemprego e o perigo que acarreta nas pessoas, como 
doenças cardíacas, mortes e suicídios. Ressalta que um amigo 
seu tem uma mercearia e que não pode abrir por ter bebida 
alcoólica, e esse seu amigo está perdendo mercadorias e está 
passando dificuldades, e ressalta que, se estão tomando 
medidas restritivas para proteger a sociedade que possam ouvir 
a todos e não apenas um dos lados, pois o isolamento social não 
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é uma medida que irá salvar a todos desse vírus, e fala se há 
alguém que prove o contrário que lhe mostre, pois, o 
desemprego esse sim irá matar muitas pessoas. Em aparte o 
vereador Delaíte Rocha (professor Delan) ressalta que está 
parecendo que o Sr. Governador e o Sr. Prefeito estão 
disputando eleições partidárias ao invés de estarem 
preocupados de sanar essa situação que estão enfrentando. O 
vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que o que está 
ocorrendo é uma falta de respeito com a população, falta de 
tratamento igualitário e precipitações e que é preciso que não se 
calem e que possam falar em defesa dos que estão precisando. 
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.  
  


