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  Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e três 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 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 a vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura 
do Salmo – 18.  O secretário vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 
informa que o vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo está 
acompanhando a sessão através de vídeo conferência. Ordem 
Do Dia: Para 1ª votação: Projeto de Lei Nº096/019 – Dispõe 
sobre a afixação de cartaz na portaria de hospitais e clínicas, 
sobre a prestação de assistências religiosa nas entidades cíveis 
e militares de internação coletiva, conforme art. 5°, VII, da 
Constituição Federal. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. 
É feita a leitura do Parecer das Comissões e do Jurídico da Casa 
que são contrários ao referido projeto. Em 1ª discussão. O autor 
do projeto solicita a retirada da matéria por estar com os 
pareceres contrários. O Sr. Presidente retira o referido projeto a 
pedido do autor do mesmo. Em seguida o Sr. Presidente 
suspende a sessão para que possam conversar com os 
representantes dos Pastores, conforme está sendo feito com 
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todas as categorias que está procurando esta Casa de Leis. A 
sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. 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 3ª discussão. Em 3ª votação. 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). 
Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Decreto Legislativo Nº012/2020 – Concede Título de 
Cidadão araguainense ao Sr. Márcio Rocha, e dá outras 
providências. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
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). Em 2ª discussão. Em 2ª 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). Em 2ª discussão. Em 2ª 
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). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. 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: 
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Terciliano Gomes da Silva. Em 2ª discussão. O vereador 
Terciliano Gomes ressalta que este projeto vem para garantir a 
retomada dos trabalhos aos moto-taxistas que é uma classe que 
está sofrendo muito com essa situação da Pandemia, sendo que 
os clandestinos continuam trabalhando sem cumprirem com as 
medidas de segurança e prevenção contra a COVID – 19. O 
vereador Wagner Enoque manifesta seu voto favorável e 
parabeniza o autor da matéria pela inciativa de apresentação da 
mesma. O vereador Terciliano Gomes agradece o apoio e 
ressalta que os moto-taxistas por não estarem trabalhando, 
muitos já estão passando por dificuldades com as suas famílias, 
sem contar ainda que as contas continuarão chegando e 
precisarão ser pagas. Diz que gostaria de fazer um requerimento 
verbal para que as matérias que estão tramitando na Casa que 
são de sua autoria, que tratam a respeito do transporte 
complementar na nossa cidade, que possam dar agilidade ao 
processo de tramitação das mesmas. Em 2ª votação o Projeto 
de Lei Nº025/2020. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº107/019 – Institui a Semana Municipal de Conscientização 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Dia Municipal da 
Acessibilidade no Município de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pede 
a retirada do Projeto de Lei Nº001/2020 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de transmissão ao vivo, por todos os meios 
disponíveis, das Licitações realizadas pelo Poder Legislativo 
Municipal, e dá outras providências, que é de sua autoria, visto 
que a matéria está com os pareceres contrários. O Sr. 
Presidente retira o referido projeto a pedido do autor do mesmo. 
O vereador Alcivan Rodrigues solicita a retirada da pauta do 
Projeto de Lei Nº007/2020 – Institui o Banco Municipal de 
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Materiais Ortopédicos no Município de Araguaína, e dá outras 
providências, que é de sua autoria. O Sr. Presidente retira o 
referido projeto a pedido do autor do mesmo. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) solicita a retirada da pauta do Projeto de 
Lei Nº019/2020 – Institui o Programa Banco de Ração e 
Utensílios para Animais Domésticos no Município de Araguaína, 
que é de sua autoria. O Sr. Presidente retira da pauta o referido 
projeto a pedido do autor do mesmo. O Sr. Presidente informa 
que todos os projetos que foram solicitados para serem retirados 
da pauta pelos autores das respectivas matérias, estão com os 
pareceres contrários das Comissões e do Jurídico da Casa. Em 
seguida o Sr. Presidente informa que irão suspender a votação 
das matérias, para atenderem ao requerimento do vereador 
Geraldo Silva, conforme consta na pauta desta sessão. 
CONVITE: Sr. JOSÉ DA GUIA PEREIRA DA SILVA – Secretário 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e o Sr. Railon 
Borges de Oliveira Costa – Superintendente da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Em Atendimento ao 
Requerimento Nº773/2020, de autoria do Vereador Geraldo 
Francisco da Silva. Assunto: Discutir sobre o tema: “Reprogramação 
do Calendário Escolar 2020 e sobre a Lei Federal nº 13.987, de 2020, 
que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às 
famílias dos estudantes”. O Sr. Presidente convida para compor a 
Mesa Diretora os convidados acima citados. Com a palavra o 
vereador Geraldo Silva que cumprimenta os convidados presentes e 
agradece aos mesmos por terem atendido o seu convite. Ressalta 
que apresentou essa propositura para que pudessem conversar a 
respeito do retorno das aulas na rede pública de ensino, assim como 
terem as informações necessárias a respeito da merenda escolar 
com relação a verba destinada para comprar a merenda. Ressalta 
que irá aguardar o pronunciamento do Sr. Secretário José da Guia, 
assim como do Sr. Railon e posteriormente fará mais 
questionamentos caso seja necessário. Com a palavra o Sr. 
Secretário José da Guia que cumprimenta a todos os vereadores e 
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em destaque ao vereador Geraldo Silva agradecendo-o pelo convite 
e diz que é sempre uma honra comparecer a esta Casa de Leis. 
Ressalta que irá passar a palavra ao Sr. Railon e após a sua fala fará 
os complementos necessários. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Com a palavra o Sr. Railon Borges que cumprimenta a todos os 
vereadores e ressalta que estão sendo muitas dificuldades e 
desafios que estão enfrentando com essa situação que estão 
enfrentando, pois não estavam esperando por isso, ou seja, nunca 
passaram por isso. Diz que irá explanar como foi todo o processo 
com relação as aulas da rede pública municipal de ensino e como 
sertão os procedimentos adotados e os que já estão adotando para 
enfrentar essa situação. Ressalta que as aulas foram suspensas no 
mês de março/2020 por tempo indeterminado e posteriormente as 
férias foram antecipadas, para que no retorno das aulas, estas sejam 
ininterruptas, mas este retorno está sendo muito discutido e 
analisado com cuidado, pois as aulas do ensino fundamental, são 
aulas com muito contato físico e as crianças são portadoras 
assintomáticas da COVID – 19, com isso fizeram um estudo e uma 
análise para que esse retorno seja da melhor forma possível. 
Ressalta que estão amparados por Lei com relação as aulas tele 
presencial, devido a essa situação da Pandemia que estão 
enfrentando, com isso nesse primeiro momento as escolas estão 
elaborando atividades de ensino, ou seja, são apostilas que estão 
sendo entregues aos pais e estes levam para casa para que sejam 
realizadas pelos alunos e serão devolvidas no prazo de duas 
semanas e assim sucessivamente até terem alguma mudança com 
relação a essa situação. Com isso o calendário escolar teve que ser 
reelaborado, e estão com a esperança, e se tudo der certo a partir 
do mês de agosto consigam realizar aulas semipresencial, ou seja, 
metade da turma irão assistir aulas presencialmente durante uma 
semana e a outra metade com tarefas em casa e depois irão revezar 
a turma, contudo com relação as atividades enviadas para serem 
feitas em casa não será aplicado as creches devido à idade das 
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crianças, mas se aplicará com relação as aulas semi presencial, 
metade da turma irem durante uma semana e a outra metade com 
revezamento. O vereador Geraldo Silva diz que recebeu relatos de 
pais que não estão conseguindo acompanhar os filhos nas 
atividades, alguns tiveram que procurar ajuda. O Sr. Railon diz que 
realmente todos estão aprendendo com essa situação atípica e que 
foi um choque para todos e que alguns erros poderão acontecer 
porque todos estão se adaptando a essa situação, mas no geral 
estão recebendo muitos “feedback” positivos, mas sabe que há 
alguns pais que estão tendo dificuldades, mas que pode garantir que 
o saldo final é positivo, os relatos que estão passando são muito 
bons e estão fazendo e irão fazer tudo que tiver ao alcance de todos 
para darem todo o suporte necessário as famílias e aos alunos 
durante esse período. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
cumprimenta o Sr. Secretário José da Guia e ressalta que os 
professores das escolas públicas do Estado estão recebendo os 
alunos do 3º ano do Ensino Médio, devido ao compromisso que todos 
têm com o ENEM, contudo estão tendo muitas dificuldades, e por ser 
professor gostaria de parabenizar o município pelo grande passo que 
estão dando com o retorno das atividades da educação do município. 
O Sr. Railon diz que tiveram que elaborar quatro calendários 
escolares que são: o do Ensino Fundamental, das Creches, do EJA 
e das Escola da Zona Rural. Com relação ao EJA irão terminar o 
primeiro semestre e o segundo semestre provavelmente deverá ficar 
para o ano que vem, pois como esse ano é um ano atípico e eleitoral 
haverá mudanças das equipes de trabalho. O vereador Alcivan 
Rodrigues questiona com relação ao repasse da educação que seria 
para a compra da merenda escolar não está sendo totalmente 
utilizado, como está sendo utilizado essa verba? O Sr. Secretário 
José da Guida diz que a per capita para a merenda é muito baixa, ou 
seja, teria o valor de 7,00 para fazer uma cesta básica, daí como iria 
fazer com uma valor tão baixo para comprar uma cesta básica, esse 
valor é muito baixo, mas mesmo assim conseguem aplicar nas 
escolas  para a merenda escolar, elaboram um cardápio que é 
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servido no horário da merenda e diga-se é muito bem elaborado e 
praticamente fazem milagre para conseguirem, com esse recurso. 
Ressalta que esse recurso está lá sem ser utilizado e está sendo 
aplicado, pois se as aulas retornarem e o recurso for usado não 
sabem se irão repor o recurso, porque a Lei não garante isso. Com 
relação as cestas que estão sendo distribuídas pelo Governo do 
Estado não estão sendo adquiridas com recursos do Penade, por 
isso estão conseguindo distribuir as cestas, só que essa distribuição 
está sendo feita pelo Governo do Estado e que essas cestas 
chegaram em boa hora. O vereador Alcivan Rodrigues pergunta 
quantos alunos há na rede pública municipal? O Sr. Secretário José 
da Guia diz que hoje são cerca de 21mil 150 alunos, ou seja, quase 
22 mil alunos e que lhe preocupa muito se o Estado conseguirá 
manter esse benefício por muito tempo. O vereador Geraldo Silva diz 
se não seria o caso da Secretaria se programar e se organizar com 
parcerias e convênios, seja até mesmo com entidades particulares 
para atender as demandas que poderão surgir. O Sr. Secretário diz 
que é uma ótima sugestão, só que isso é de responsabilidade da 
Secretaria da Assistência Social, uma vez que, a Secretaria da 
Educação não tem recursos para isso, e que a Secretaria da 
Assistência Social já vem fazendo isso, contudo esse trabalho é feito 
com visitas domiciliares e que é preciso atender a alguns critérios. O 
vereador Geraldo Silva diz que a sua preocupação é para que o 
benefício chegue de forma igual para todos, pois a informação que 
recebeu é que na zona rural, estão pedindo o título de eleitor para 
saber se a pessoa é eleitor de Araguaína, para poder receber o 
benefício da cesta básica. O Sr. Secretário José da Guia diz que isso 
é um absurdo, vincular o benefício a questão política e que tem 
certeza que essa situação não é por determinação do Gestor 
Municipal e se isso está acontecendo é um fato isolado e que irá 
procurar saber a respeito dessa situação. Com a palavra o vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que essa situação que estão enfrentando 
é algo muito complexo e que já foram retirados e continuam sendo 
retirados todos os direitos dos cidadãos, como trabalho, esporte, 



 
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 

lazer e a educação, diz que não está estimulando o contágio de 
forma alguma, o que estão buscando é para que os cidadãos possam 
ter o direito de trabalharem dignamente, e com relação as escolas 
municipais precisam de datas certas, ou pelo menos, de uma 
previsão de retorno das aulas, até mesmo para as pessoas se 
programarem. O Sr. Secretário José da Guia diz que estão 
trabalhando através de planejamento e de estudos com todos os 
cuidados, ou seja, há um Conselho que precisa aprovar tudo que a 
Secretária planeja, para que tudo seja feito da melhor forma possível 
para todos, e ressalta que, não se usa o termo EAD no ensino 
fundamental é proibido, e os professores foram pegos de surpresa 
com essa situação da Pandemia e que os mesmos estão sendo 
preparados e estudando para se adaptarem a essa nova situação 
das aulas. O Sr. Railon ressalta que foi feito um levantamento com 
os 21 mil alunos da rede pública municipal de ensino e que 11% dos 
alunos possuem idosos que residem na mesma casa e 30% tem 
alguém em casa que possua alguma comorbidade, por isso como 
não há um estudo que ampare e que garanta que as crianças não 
transmitem a doença, sendo que já foi divulgado que as crianças são 
assintomáticas, não podem tomar medidas precipitadas, pois 
poderiam colocar em risco as crianças e as pessoas que residem 
com as mesmas, o planejamento de retorno gradual a partir do mês 
de agosto está sendo proposto também como uma forma de 
prevenção. O vereador Gilmar Oliveira assume a Presidência da 
Mesa Diretora. Com a palavra o vereador Israel Gomes (Israel da 
Terezona) que cumprimenta a todos os presentes e aos convidados 
da Mesa Diretora e ressalta que gostaria de falar a respeito de uma 
Emenda Parlamentar de sua autoria e da solicitação que fez ao Sr. 
Secretário da Educação Municipal para a instalação de uma 
Academia ao Ar Livre no setor Entroncamento e que fez essa 
solicitação quando ainda era o Ex-Secretário Sr. Jorciley. Diz que fez 
novamente outra solicitação que já protocolou na Casa, e faz a leitura 
da mesma e que irá entregar uma cópia dessa solicita ao Sr. 
Secretário José da Guia. O vereador Edimar Leandro solicita questão 
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de ordem para que o vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
atente a matéria em debate, pois a discussão não é referente ao que 
o mesmo está abordando e o Regimento da Casa não está sendo 
cumprido. O Sr. Presidente em exercício vereador Gilmar Oliveira, 
solicita do vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) que atente a 
matéria que está sendo discutida, ou seja, a matéria da pauta. O 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) ressalta que em nenhum 
momento a sua intenção foi polemizar a sessão ou infringir o 
Regimento Interno, pois no seu entendimento está falando de 
academia ao ar livre que diz respeito a referida secretaria. O Sr. 
Presidente em exercício diz que é preciso cumprir o Regimento 
Interno e que a questão de ordem procede. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) cumprimenta os convidados que compõem a mesa 
diretora e ressalta que é preciso ter mais paciência e que os 
vereadores não criem polemicas nas sessões. O vereador Edimar 
Leandro diz que a sua intenção não foi causar nenhuma polêmica, e 
sim para que respeitem o Regimento Interno da Casa, pois o Sr. 
Secretário veio para prestar esclarecimentos quanto ao Calendário e 
a Merenda Escolar e que o vereador falar sobre academia ao ar livre 
não diz respeito a matéria que hora está sendo discutida e com 
relação a sua questão de ordem, diz que continuará sim, cobrando o 
cumprimento do Regimento Interno em todas as sessões. O Sr. 
Presidente em exercício vereador Gilmar Oliveira encerra a 
discussão e passa a palavra ao Sr. Railon, o mesmo diz que o 
planejamento é para que as aulas retornem no mês de agosto de 
forma semipresencial e irão utilizar todos os dias da semana 
inclusive os sábados para que não precisem utilizar os feriados, 
salvo o feriado do dia 07 de setembro, uma vez que, provavelmente 
não conseguirão realizar o desfile cívico e que a programação que 
está sendo feita, é para que as aulas se encerrem no dia 31 de 
dezembro/2020, mas que toda essa programação e planejamento 
precisará passar pela aprovação do Conselho. O Sr. Secretário José 
da Guia ressalta que estão sempre à disposição para esclarecer 
todas as dúvidas necessárias, e espera que tenham conseguido 
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prestar esse esclarecimento e caso tenha ficado alguma dúvida 
estão a disposição e destaca que como foi dito pelo Sr. Railon, todo 
esse planejamento apresentado precisará passar pela aprovação do 
Conselho. O Sr. Railon agradece a todos pela atenção e diz que 
estão à disposição para ajudar no que for possível. O vereador 
Gerado Silva agradece ao Sr. Secretário José da Guia e ao Sr. Railon 
por terem comparecido a esta Casa de Leis e pelas explicações que 
foram feitas. O Sr. Presidente em exercício vereador Gilmar Oliveira 
suspende a sessão. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente 
vereador Aldair da Costa (Gipão) reassume a Presidência da Mesa 
Diretora e prorroga a sessão por mais uma hora. Em votação a 

prorrogação da sessão. Aprovado por Unanimidade. 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). 
O Sr. Presidente informa que há uma Emenda protocolada a 
este projeto assinada pelos vereadores e que irão discutir e votar 
primeiramente a referida emenda. Emenda Aditiva Nº001/2020 
ao Projeto de Lei Nº023/2020. Em discussão a Emenda 
Nº001/2020. Em votação a Emenda Nº001/2020. Aprovado por 
Unanimidade.  Em 2ª discussão o Projeto de Lei Nº023/2020. 
Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº023/2020. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa novamente que o 
vereador Marcus Marcelo está acompanhando essa sessão 
através de vídeo conferência e que solicitou a inclusão de uma 
propositura de sua autoria de Nº1387 e já deixa autorizado a 
inclusão da mesma na ordem do dia. O vereador Alcivan 
Rodrigues solicita a retirada da Moção de Aplauso Nº169/2020 
de sua autoria e que posteriormente irá reapresentá-la. O Sr. 
Presidente retira a referida matéria a pedido do autor da mesma. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
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Nº1336/2020, Nº1337/2020, Nº1338/2020 e Nº1340/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1259/2020, Nº1260/2020, Nº1261/2020, Nº1262/2020 e 
Nº1323/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1152/2020 e Nº1153/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº1295/2020, Nº1296/2020, Nº1292/2020, Nº1293/2020, 
Nº1294/2020 e Nº1387/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº1275/2020, Nº1351/2020 e 
Nº1352/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha): Nº938/2020, Nº973/2020, Nº974/2020 e 
Nº1210/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1312/2020 e Nº1313/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa:  Nº1242/2020 
e Nº1243/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1233/2020 e Nº1234/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº1264/2020, Nº1265/2020, Nº1266/2020 e Nº1267/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº1143/2020, Nº1172/2020, Nº1212/2020 e 
Nº1319/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da 
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Silva (Professor Delan): Nº659/2020, Nº660/2020, Nº661/2020, 
Nº662/2020 e Nº663/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1248/2020, 
Nº1375/2020 e Nº1376/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº1351/2020 e Nº1360/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº1305/2020 e Nº1309/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº165/2020 – À Empresa 
Drogafone, pelos seus 30 anos de funcionamento.  Nº166/2020 
– Á Empresa SIM Distribuidora de Peças, pelos seus 12 anos de 
funcionamento. Nº167/2020 – Á Empresa Propegás, pelos seus 
33 anos de funcionamento. Nº168/2020 – Á Empresa MOBI 
CINE, pelos seus 13 anos de funcionamento. Nº173/2020 – Á 
Empresa Simone Calçados, pelos 31 anos de funcionamento. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moções de Aplauso do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº147/2020 – Em alusão ao dia do Pastor Evangélico, 
comemorado no dia 14 de junho do corrente ano. Nº148/2020 – 
Em alusão ao dia do Lavrador, comemorado no dia 23 de junho 
do corrente ano. Nº149/2020 – Ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA-TO) em alusão ao 
dia do Engenheiro Agrimensor, comemorado no dia 07 de junho 
do corrente ano. Nº150/2020 – Em alusão ao dia do Vigilante, 
comemorado no dia 20 de junho do corrente ano. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações de autoria 
do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): 
Nº033/2020 e Nº034/2020. As indicações serão encaminhadas 
a quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Divino 
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Bethânia Júnior diz que usa a Tribuna hoje para falar sobre a 
Indicação de sua autoria que apresentou na sessão de hoje para 
o Senador Eduardo Gomes para que o mesmo possa interferir 
junto aos órgãos competentes, para que consiga realizar a 
pavimentação asfáltica de um trecho do Bairro de Fátima, que é 
de responsabilidade do Denit, e espera que possam conseguir 
com o apoio do Senador Eduardo Gomes que esse trecho seja 
pavimentado. 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.  
  


