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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e dois dias do mês 
de junho 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, 
Leonardo Lima Silva, 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 Wagner Enoque para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Apocalipse 
– Capítulo – 03, Versículo – 20. 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 ADM/GAB 
Nº954/2020 – Secretária de Administração – Sra. Rejane 
Mourão da Silva – Assunto: Resposta ao Requerimento 
Nº561/2020. OFICIO ADM/GAB Nº934/2020 – Secretária 
Municipal de Administração – Sra. Rejane Mourão da Silva – 
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº342/2020.  Ordem Do 
Dia: O Sr. Presidente registra as presenças da Sra. Roberta Vaz 
– Professora da UFT e Vice-Presidente da APA, a Sra. Rejane – 
Voluntária da APA e o Sr. Diogo Pires – Voluntário da APA e 
informa que no momento oportuno irá suspender a sessão para 
uma reunião com os mesmos a pedido do vereador Divino 
Bethânia Júnior, conforme vem recebendo a todas as categorias 
que procuram a Câmara Municipal. O vereador Divino Bethânia 
Júnior cumprimenta os representantes da APA e informa que os 
mesmos estão presentes para falarem sobre o Centro de 
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Castração Municipal. Projetos para as Comissões: 
Demonstrativo do movimento financeiro da Câmara Municipal, 
referente ao mês de fevereiro/2020. Demonstrativo do 
movimento financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de 
março/2020. Os referidos demonstrativos serão encaminhados 
as comissões competentes. O vereador Alcivan Rodrigues 
solicita a retirada da pauta da propositura de sua autoria de 
Nº1287/2020 e a inclusão da indicação de Nº037/2020. O Sr. 
Presidente retira da pauta a referida propositura a pedido do 
autor da mesma e solicita a inclusão da indicação solicitada. 
Projeto para 1ª votação: Projeto de Lei Nº023/2020 – Reconhece 
a atividade religiosa como essencial para a população do 
Município de Araguaína em tempos de crises ocasionadas por 
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, situações de 
calamidade pública, de emergência, de epidemia ou de 
pandemia. Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). É feito a leitura 
na íntegra do referido projeto. Leitura do Parecer das Comissões 
e do Parecer Jurídico da Casa que são pela aprovação do 
referido projeto. Em 1ª discussão. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) ressalta o Artigo 5º da Constituição Federal e 
diz que defende a legalidade e a moralidade e questiona com 
relação ao cumprimento dessa legalidade que deve ser igual 
para todos, ou seja, porque alguns segmentos da sociedade 
estão fechados e outros não? Porque estão priorizando alguns 
setores do comércio que não são essenciais e outros segmentos 
estão praticamente falindo, visto isso manifesta seu voto 
favorável na matéria em discussão, cumprimentando o autor 
pela apresentação da mesma. O vereador Divino Bethânia 
Júnior ressalta que algumas pessoas com pensamentos e 
atitudes comunistas e políticas estão querendo acabar com os 
segmentos da sociedade que pregam o respeito, o amor a 
família e a Deus, estão querendo acabar com tudo isso, ou seja, 
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é preciso que a população saiba diferenciar essas pessoas e não 
deem espaço para esses tipos de pessoas, parabeniza o 
vereador Aldair da Costa (Gipão) pela apresentação desse 
projeto e manifesta seu voto favorável. O vereador Wagner 
Enoque diz que essa Câmara hoje é cem por cento família e que 
a palavra de Deus é a ajuda e a salvação dos homens, e que os 
Pastores e Padres estão presentes na nossa sociedade para 
darem instruções que são de Deus e cumprimenta o vereador 
Aldair da Costa (Gipão) pelo projeto, manifestando seu voto 
favorável. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº023/2020. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº024/2020 – Reconhece as 
academias de musculação, ginásticas e de artes marciais, e, 
todo tipo de esportes, como atividades essenciais à saúde no 
Município de Araguaína. Autor: Aldair da Costa Sousa (Gipão). 
É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura do Parecer 
das Comissões e do Parecer Jurídico da Casa que é pela 
aprovação da referida matéria. Em 1ª discussão. O Sr. 
Presidente que é o autor do referido projeto ressalta que sempre 
participou de todas as reuniões que foram realizadas para o 
debate e discussão sobre a COVID – 19 e que sempre se 
manifestou pela abertura das academias como uma forma de 
ajudar na saúde da nossa população e que agora está 
materializando essa situação, para que no Decreto Municipal 
possa ter as normas e orientações de segurança que as 
academias devem seguir para que as mesmas não permaneçam 
fechadas. O vereador Terciliano Gomes diz que a prática de 
atividades físicas e algo que é defendido como uma forma de 
prevenção no combate a COVID – 19, pois a atividade física 
aumenta a imunidade e que essa Casa de Leis mais uma vez, 
está mostrando o seu posicionamento em favor da nossa 
sociedade, ressalta que agora mais do que nunca os 
proprietários das academias irão tomar todos os cuidados 
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necessários de prevenção e de higienização das academias e 
manifesta seu voto favorável ao referido projeto. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que o vereador Aldair da Costa 
(Gipão) foi bem rápido e já apresentou esse projeto, mas que o 
importante é que essa Lei seja aprovada para que consigam 
deixar sim que as academias reabram, pois nas academias as 
pessoas buscam por melhoria da saúde e que isso é muito 
importante para que as pessoas possam conseguir enfrentar 
essa pandemia com menos problemas e manifesta seu voto 
favorável. O vereador Wagner Enoque diz que com essa Lei os 
empresários proprietários das academias poderão reabrir seus 
estabelecimentos sem terem problemas com o cumprimento da 
Lei. O vereador Gideon Soares diz que não poderia deixar de 
ressaltar e parabenizar o trabalho e a defesa que o vereador 
Divino Bethânia Junior sempre teve com relação a abertura das 
academias e parabeniza também o vereador Aldair da Costa 
(Gipão) pela apresentação desse projeto. O vereador Edimar 
Leandro cumprimenta o vereador Divino Bethânia Júnior que 
sempre esteve lutando pela abertura das academias, assim 
como de outros segmentos e parabeniza o autor do projeto pela 
apresentação do mesmo e registra a presença do Sr. Ariosto 
Junior que é proprietário de uma academia. O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) parabeniza o vereador Divino 
Bethânia Júnior pelo trabalho em defesa da abertura das 
academias, pois o mesmo sempre esteve à frente dessa luta e 
cumprimenta o vereador Aldair da Costa (Gipão) pela 
apresentação desse projeto que garantirá essa abertura 
amparada por Lei.  O Sr. Presidente registra as presenças dos 
proprietários das Academias da nossa cidade: o Sr. Diego, Sr. 
Cristiano, Sr. Fábio, o Sr. Roger e o Sr. China que está chegando 
e as Sra. Adriana e Eliete que são educadoras físicas. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume 
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a Presidência da Mesa Diretora. O vereador Alcivan Rodrigues 
manifesta seu apoio e seu voto favorável ao projeto e ressalta a 
importância dessa matéria. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº024/2020. Aprovado por Unanimidade. Leitura do Oficio 
Nº011/2020 – Gabinete do vereador Marcus Marcelo de Barro 
Araújo – Assunto: Justificativa de ausência na sessão do dia 22 
de junho de 2020. A Sra. Presidente em exercício suspende a 
sessão a pedido do vereador Divino Bethânia Júnior para 
conversarem com os Representantes da APA. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O vereador Wagner Enoque 
solicita alteração de pauta, para que após a votação dos projetos 
possam ser votadas os requerimentos de sua autoria. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) também solicita 
alteração de pauta para a votação das suas proposituras após a 
votação dos projetos de lei. A Sra. Presidente em exercício 
informa que no momento oportuno atenderá as referidas 
solicitações. Projeto de Lei Nº025/2020 – Dispõe sobre a 
regulamentação do serviço de transporte de passageiro nas 
modalidades Táxi e Moto-Táxi como serviço essencial. Autor: 
Terciliano Gomes da Silva. É feita a leitura na íntegra do referido 
projeto. Leitura do Parecer das Comissões e do Parecer Jurídico 
da Casa. Em 1ª discussão. O vereador Terciliano Gomes 
ressalta que apresenta o referido projeto para que o serviço de 
moto-taxi e taxi possam ser enquadrados como serviços 
essenciais, uma vez que, os legalizados estão proibidos de 
trabalharem e os clandestinos continuam trabalhando sem 
nenhuma preocupação com os cuidados de prevenção da 
COVID – 19. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
ressalta que como foi dito pelo autor do projeto os clandestinos 
continuam trabalham irregularmente e manifesta o seu voto 
favorável ao projeto. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº025/2020. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
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Nº012/2020 – Concede Título de Cidadão araguainense ao Sr. 
Márcio Rocha, e dá outras providências. Autor: José Ferreira 
Barros Filho (Ferreirinha). É feito a leitura na íntegra do referido 
projeto é feito a leitura dos Pareceres das Comissões e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. O vereador Enoque Neto pede alteração de 
pauta para a votação das suas proposituras. A Sra. Presidente 
informa que no momento oportuno colocará em votação a 
referida solicitação.  Projeto de Decreto Legislativo Nº013/2020 
– Concede Título de Cidadão araguainense ao Sr. Marco 
Antônio Corrêa Galvão, e dá outras providências. Autor: José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). É feito a leitura na íntegra do 
referido projeto e dos Pareceres das Comissões e do Jurídico da 
Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº015/2020 – 
Concede Título de Cidadã araguainense à Sra. Eloisa Helena 
Alves Milhomem, e dá outras providências. Autora: Maria José 
Cardoso Santos (Zezé Cardoso). É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto e dos Pareceres das Comissões e do Jurídico da 
Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº016/2020 – 
Concede Título de Cidadão araguainense ao Sr. Expedito 
Ferreira Bezerra, e dá outras providências. Autor: Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feito a leitura na 
íntegra do referido projeto e dos Pareceres das Comissões e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº109/019 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os cartórios afixarem placa informando sobre 
a gratuidade de emissão de certidão de nascimento e de óbito 
no Município de Araguaína, e dá outras providências. Autor: 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
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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. Em 2ª discussão. 
Em 2ª votação. Aprovado por Maioria. Com um voto contrário do 
vereador Carlos da Silva Leite. A Sra. Presidente coloca em 
votação as solicitações que foram feitas pelos vereadores 
Delaíte Rocha (Professor Delan), Wagner Enoque e Enoque 
Neto.  Sendo aprovadas por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Wagner Enoque de Souza: Nº812/2020, Nº1161/2020, 
Nº1162/2020, Nº1163/2020 e Nº1335/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº654/2020, 
Nº655/2020, Nº656/2020, Nº657/2020 e Nº658/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos.  Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1289/2020, 
Nº1303/2020 e Nº1304/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº1288/2020 e Nº1314/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1247/2020 e Nº1374/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº1273/2020, Nº1318/2020, Nº1320/2020, Nº1321/2020 e 
Nº1322/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº1290/2020, Nº1291/2020, 
Nº1297/2020 e Nº1298/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1092/2020, 
Nº1093/2020, Nº1144/2020, Nº1149/2020 e Nº1157/2020. Em 
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discussão. O vereador Geraldo Silva ressalta a importância das 
suas proposituras apresentadas, mas diz que gostaria de 
destacar a propositura de Nº1149/2020 que solicita a construção 
de um novo Cemitério Público na nossa cidade, pois é preciso 
atentar para uma situação muito complexa que está 
acontecendo na nosso município, o Ministério Público através de 
uma ação impediu que as Funerárias vendam ou encaminhem 
caixões para os cemitérios clandestinos, ou seja, os moradores 
dos bairros e povoados da nossa cidade que possuam 
cemitérios que não sejam legalizados não poderão enterrar seus 
falecidos nestes cemitérios, somente poderão realizar o 
sepultamento no Cemitério São Lazaro ou no Cemitério Jardim 
das Paineiras, e diz que presenciou esse fato no dia de ontem, 
onde uma família do Distrito de Novo Horizonte perdeu um ente 
querido e queria fazer o sepultamento no referido local e não 
conseguiu pois a Funerária informou a respeito dessa ação do 
Ministério Público. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta 
que essa situação é algo muito complicado, pois sabem que o 
Município deixou essa questão de um novo Cemitério Público 
passar de hora, mas daí o Ministério Público proibir as famílias 
de adquirirem caixões ou obrigar as famílias a cremarem seus 
entes queridos falecidos é uma situação muito complicada e 
complexa e que no seu entender o Município ou terá que 
comprar o cemitério Jardim das Paineiras e transformá-lo num 
cemitério municipal ou terá que encontrar uma outra solução, 
pois muitas famílias não tem condições financeiras ou não 
querem cremar seus falecidos e ainda há situações de mortes 
em que não pode ser cremado o corpo por se tratar de uma 
situação em que o corpo precisa passar por algum tipo de 
análise. O vereador Geraldo Silva ressalta que essa situação é 
muito preocupante e que é preciso que todos atentem e 
busquem uma soluções para ajudar a nossa população. Em 
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votação os requerimentos do vereador Geraldo Silva. Aprovados 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1330/2020, Nº1331/2020, Nº1332/2020, 
Nº1333/2020 e Nº1334/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gilmar Oliveira Costa: Nº1345/2020, Nº1346/2020, Nº1347/2020 
e Nº1348/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1310/2020 e Nº1311/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A Sra. 
Presidente em exercício prorroga a sessão por mais trinta 
minutos. Em votação a prorrogação da sessão. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha): Nº936/2020, Nº937/2020, Nº1301/2020 e 
Nº1302/2020. Em discussão. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) pede a retirada da pauta da propositura de 
Nº1302/2020. A Sra. Presidente retira da pauta a referida 
propositura a pedido do autor da mesma. Em votação as demais 
proposituras. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1274/2020, Nº1349/2020 e 
Nº1350/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues pede a retirada da 
pauta, as moções de sua autoria de Nº181/2020, Nº182/2020 e 
Nº183/2020 e que irá reapresentá-las posteriormente. A Sra. 
Presidente em exercício retira da pauta as referidas moções a 
pedido do autor das mesmas. Requerimentos da vereadora 
Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): Nº1108/2020, 
Nº1150/2020 e Nº1151/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1254/2020, Nº1257/2020 e 
Nº1258/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso do vereador Aldair da Costa 
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Sousa (Gipão) Nº180/2020 – Ás Igrejas Assembleia de Deus, 
pela celebração dos 109 anos no Brasil. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº161/2020 – À Empresa 
Illuminare Engenharia pelos seus 11 anos de funcionamento. 
Nº162/2020 – À Empresa Universal Print Informática pelos seus 
12 anos de funcionamento. Nº163/2020 – Á Empresa Super 
Carnes Marciano pelos seus 16 anos de funcionamento. 
Nº164/2020 – Á Empresa Agrofértil pelos 14 anos de 
funcionamento. Nº174/2020 – Á Clínica do Aparelho Digestivo 
pelos29 anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento Nº1386/2020 de 
autoria dos vereadores. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Indicações do vereador Divino Bethânia 
Júnior (Divino Bethânia Jr): Nº029/2020, Nº030/2020 e 
Nº032/2020. Indicações do vereador Marcus Marcelo de Barros 
Araújo: Nº035/2020 e Nº036/2020.  Indicação do vereador 
Alcivan José Rodrigues Nº037/2020. As indicações serão 
indicadas a quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva ressalta que é preciso que o Poder Público olhe 
para os locais da nossa cidade que podem ser transformados 
em locais turísticos, ou seja, que esses locais como o Rio Ponte 
por exemplo possam ter investimentos de infraestrutura para que 
as pessoas não precisem se deslocar para outras regiões. O 
vereador Divino Bethânia Júnior destaca que é preciso que se 
tenha uma política pública social, ou seja, uma campanha 
diferenciada para que possam enfrentar essa Pandemia de 
forma diferente sem tanto pânico e cita a questão da temporada 
das praias, onde foi informado que estão colocando placas 
proibindo o acesso as praias e que por conta dessa Pandemia 
estão tirando todos os direitos dos cidadãos. Com a palavra o 
vereador Terciliano Gomes diz que já apresentou mais de 
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quinhentos requerimentos solicitando a pavimentação asfáltica 
dos setores Ana Maria e Morada do Sol e que no ano de 2017 
foi aprovado por esta Casa de Leis os recursos do CAF, para 
que essa pavimentação possa ser feita e que continua e 
continuará nessa luta até que consigam essa pavimentação e 
diante dessa situação de muita poeira que estão passando, 
ainda estão enfrentando uma situação muito difícil e perigosa 
que são as queimadas, ou seja, os moradores desses setores 
citados estão procurando o Poder Público para que possam 
tomar as providências necessárias, e punir as pessoas que 
estão realizando as queimadas, pois é preciso que os 
proprietários dos seus lotes sejam responsáveis e não realizem 
queimadas que prejudicam o meio ambiente e a saúde das 
pessoas. O vereador Aldair da Costa (Gipão) parabeniza o 
vereador Terciliano Gomes pela sua luta e manifesta seu apoio 
ressaltando que acredita que essa pavimentação irá sim 
acontecer. O vereador Terciliano Gomes agradece o apoio e diz 
que estão sim nessa luta pela pavimentação dos setores Ana 
Maria e Morada do Sol e com relação as queimadas, espera que 
o Poder Público possa atentar para esse alerta que está 
fazendo. Nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente em 
exercício vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 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.  
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