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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos três dias do mês de Agosto 
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, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, José Ferreira Barros 
Filho, 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 
Delaíte Rocha (Professor Delan) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 1º. O secretário vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Correspondências: SGD: 2020/30559/086360 – 
OFICIO – 5316/2020/SES/GASEC – Secretário de Estado da 
Saúde – Luiz Edgar Leão Tolini – Assunto: Resposta ao OF. 
Nº549/2020. SGD: 2020/30559/076081 – OFICIO – 
4714/2020/SES/GASEC – Secretário de Estado da Saúde – Luiz 
Edgar Leão Tolini – Assunto: Dar Ciência de Celebração de 
Aditivo à Convênio, que Visa a Cessão de Bens Móveis.  O 
vereador Marcus Marcelo ressalta o Oficio 5316 que trata de 
resposta a uma Indicação de sua autoria que encaminhou ao Sr. 
Secretário Estadual da Saúde, sobre a necessidade de envio de 
insumos para o nosso município, para a realização de exames 
de testagem da COVID – 19. Ordem Do Dia: Projetos para 
Votação: De acordo com o Art. 172, do Regimento Interno. 
Mensagem de Veto – Ao Autógrafo de Lei Nº3160/2020 – 
Reconhece a atividade religiosa como essencial para a 
população do Município de Araguaína em tempos de crises 
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ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, 
situações de calamidade pública, de emergência, de epidemia 
ou de pandemia. É feito a leitura na íntegra do referido Veto. É 
feito a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação que 
é pela Rejeição do referido Veto. Em discussão o Parecer da 
Comissão. Em votação o Parecer da Comissão. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Alcivan justifica que o vereador 
Gideon Soares lhe telefonou que chegará atrasado por estar 
numa consulta médica. O Sr. Presidente informa que o vereador 
Geraldo Silva lhe comunicou a sua ausência por estar gripado e 
que estará enviando oficio. Em discussão o Veto ao Autógrafo 
de Lei 3160/2020. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
esse projeto foi apresentado para que possa ser garantido a todo 
cidadão do nosso município, o direito de ir à Igreja, ou seja, ter 
o direito de frequentar com segurança o seu templo religioso e 
diz que não pode ser tolhido o direito da liberdade religiosa e que 
o poder público não pode querer impor isso a nossa população 
e espera que isso seja respeitado, pois a palavra de Deus é cura 
e por isso vota para derrubar o veto do Sr. Prefeito. Com a 
palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que a 
religião veio antes do Estado, e que este começou a aparecer 
impondo sobre os cidadãos e que hoje estão vendo essa 
imposição, e que o projeto que hora está sendo vetado não está 
tirando e nem tirando nada do Executivo Municipal, o projeto visa 
dar condições para que o cidadão busque apoio nas Igrejas e 
nos Templos Religiosos e ressalta que esse projeto foi aprovado 
para que possa ser garantido a manutenção do direito do 
cidadão de frequentar e buscar o apoio religioso que tanto 
precisa, principalmente numa situação como essa que estão 
enfrentando e devido a isso o seu voto é pela rejeição ao referido 
Veto. Com a palavra o vereador Carlos da Silva diz que o Sr. 
Prefeito envia um Veto para esta Casa de Leis de um projeto que 
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não impõe nada, pelo contrário visa dar o direito ao cidadão de 
ter o apoio religioso e poder frequentar seus Templos Religiosos, 
e destaca que é uma marca registrada do Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas a perseguição aos Templos Religiosos e isso não é de 
agora, e que a liberdade religiosa é garantida por Lei, por isso 
seu voto é para derrubar o referido Veto. Com a palavra o 
vereador Wagner Enoque ressalta que a palavra de Deus diz 
que “conhecerá a verdade e esta vos libertará” e que essa 
verdade está também no conhecimento religioso, diz que 
gostaria de parabenizar o vereador Aldair que é o autor do 
referido projeto que está sendo vetado e manifesta seu apoio ao 
mesmo e diz que seu voto é contrário ao Veto. O Sr. Presidente 
agradece aos vereadores que manifestaram apoio ao seu 
projeto. Com a palavra o vereador Marcus Marcelo diz que 
sempre tem dito que é preciso ter equilíbrio em todas as 
discussões, e que para essa situação não é diferente, pois é 
preciso ver os dois lados com o equilíbrio e segurança para 
todos, e que votou favorável ao projeto que está sendo vetado e 
que irá manter seu posicionamento favorável ao projeto. Em 
votação o Veto ao Autógrafo de Lei 3160/2020. Sendo Rejeitado 
o Veto por Unanimidade.  A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Para 1ª votação: Projeto de Lei Nº032/2020 – Dispõe 
sobre a alteração do artigo 2º, item 7, da Lei nº 2907/2014, 
alteração do artigo 1º da Lei nº 3016/2016 e alteração do artigo 
1º da Lei nº 3022/2016. Autor: Executivo Municipal. É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto e dos Pareceres. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº062/019 – Altera a redação do parágrafo único do artigo 
11 da Lei Nº2668/2010, que regulamenta o transporte de 
passageiro através de motocicletas. Autor Terciliano Gomes 
Araújo. O autor pede a retirada da pauta do referido projeto. O 
Sr. Presidente retira da pauta o Projeto de Lei Nº062/019 a 
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pedido do autor do mesmo. O Sr. Presidente diz que o vereador 
Gideon Soares líder do Sr. Prefeito lhe telefonou e solicitou ao 
vereador Edimar Leandro que retire o seu projeto da pauta e 
reapresente na próxima sessão, pois ele vereador Gideon 
Soares não está presente por estar numa consulta médica e 
gostaria de discutir a referida matéria. O vereador Edimar 
Leandro diz que irá manter o seu projeto na pauta para que seja 
discutido hoje. O vereador Leonardo Lima Silva, chega a sessão 
e registra sua presença. Em seguida o vereador Gideon da Silva 
Soares, chega a sessão e registra sua presença. A sessão 
passa a ter o quórum de dezesseis vereadores. Projeto de Lei 
Nº093/019 – Dispõe sobre isenção do pagamento da 
contribuição para o custeio da iluminação pública (CCIP), no 
município de Araguaína. Autor: Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro). É feita a leitura na íntegra do referido projeto.  
É feita a leitura do Parecer do Jurídico da Casa e do Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação que são favoráveis ao referido 
projeto. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº093/019. O vereador 
Edimar Leandro autor da referida matéria, diz que esse projeto 
foi apresentado no mês de maio e o vereador Gideon Soares lhe 
pediu para retirá-lo alegando que o Sr. Prefeito iria conversar 
com ele vereador Edimar Leandro, contudo isso não ocorreu, por 
isso está reapresentando o mesmo, uma vez que, o projeto tem 
todos os pareceres favoráveis e visa ajudar cidadãos que 
precisam dessa isenção e pede o voto favorável a cada 
vereador. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) diz que gostaria de parabenizar o autor da matéria, porem 
se a matéria não ferisse a Lei maior que é a Constituição 
Federal, votaria favorável, mas não pode votar, pois o projeto 
além de não informar o impacto financeiro que terá o município, 
não informa também o quanto foi arrecadado com essa Taxa de 
Iluminação no ano anterior, além de não informar também 



 
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 

quantas pessoas serão beneficiadas com esse projeto, ou seja, 
não se pode aprovar uma Lei que faz renúncia de receita e que 
causa impacto financeiro no município, pois se essa lei for 
aprovada o Ministério Público solicitará desta Casa de Leis todas 
essas informações que ressaltou, destaca que, se o projeto 
apresentar todas essas informações poderá votar favorável a 
referida matéria, pois é preciso ter responsabilidade na 
aprovação dos projetos. O vereador Edimar Leandro diz que foi 
na Secretária da Fazenda e não conseguiu as informações e 
pede o voto favorável dos nobres vereadores, visto que é uma 
matéria que beneficiará nossa população. O vereador Gideon 
Soares diz que a explicação feita pelo vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) foi perfeita, principalmente com relação a 
renúncia de receita e que pensa igual, por isso pede ao vereador 
Edimar Leandro que possa retirar o projeto e quando 
reapresentar a matéria que apresente as informações que foram 
solicitadas. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que é preciso 
ter consciência do voto e não apenas votar para agradar e por 
isso pede ao autor que retire a matéria e faça as correções 
necessárias. O vereador Edimar Leandro autor do projeto diz 
que irá manter o seu projeto. O vereador Alcivan Rodrigues diz 
que concorda com o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
e pedi mais uma vez para o autor retirar a referida matéria.  Em 
1ª votação o Projeto de Lei Nº093/019. Sendo rejeitado por 
Maioria. Com 04 votos Contrários dos vereadores: Divino 
Bethânia Júnior, Gideon Soares, Israel Gomes e Leonardo Silva. 
Com 05 votos Favoráveis dos vereadores: Carlos Silva, Edimar 
Leandro, Enoque Neto, José Ferreira (Ferreirinha) e Gilmar 
Oliveira. Com 05 abstenções dos vereadores: Alcivan 
Rodrigues, Delaíte Rocha (Professor Delan), Marcus Marcelo, 
Maria José (Zezé Cardoso) e Wagner Enoque. Projeto de Lei 
Nº002/2020 – Institui no âmbito do município de Araguaína o 
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Agente Comunitário Ambiental e dá outras providências. Autor: 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). Em 3ª 
discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei Nº018/2020 – Inclui no Calendário Oficial de Eventos 
Culturais do Município de Araguaína o Evento Show Terra e dá 
outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza. Em 
2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. A 
sessão é suspensa para atenderem os representantes da 
categoria dos Músicos, assim como foi feito com todas as 
categorias que procuraram esta Casa de Leis, respeitando as 
medidas de segurança referente a COVID – 19. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. A vereadora Maria José 
Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente, assume a Presidência 
da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1563/2020 e Nº1564/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): 
Nº1546/2020 e Nº1547/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Carlos da Silva Leite:  Nº1509/2020 e Nº1544/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1533/2020 e Nº1540/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº766/2020, 
Nº767/2020, Nº768/2020, Nº786/2020 e Nº1198/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro) Nº1521/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº1534/2020, 
Nº1535/2020 e Nº1536/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues 
pede a retirada da pauta da moção de sua autoria de 
Nº195/2020. A Sra. Presidente em exercício retira da pauta a 
referida moção a pedido do autor da mesma. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº1452/2020, Nº1453/2020, 
Nº1454/2020, Nº1455/2020 e Nº1456/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa:  Nº1555/2020 e Nº1567/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº1493/2020, Nº1494/2020 e Nº1505/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1516/2020 e Nº1517/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº1433/2020, Nº1434/2020, 
Nº1435/2020, Nº1522/2020 e Nº1523/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº1484/2020 e Nº1485/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1467/2020, Nº1468/2020, 
Nº1469/2020, Nº1470/2020 e Nº1539/2020. Em discussão. O 
vereador Terciliano Gomes ressalta a propositura de 
Nº1539/2020 devido à importância e urgência da mesma. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Wagner Enoque de Souza Nº1359/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento Nº1568/2020 de autoria dos vereadores. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Pesar do vereador Gideon da Silva Soares Nº196/2020 – A 
Família do Sr. Pedro Balbino de Sousa. Em discussão. Em 
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votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº190/2020 – A Empresa 
Loolipopy, pelos seus 34 anos de funcionamento. Nº191/2020 – 
A Empresa Mundo das Construções, pelos seus 10 anos de 
funcionamento. Nº192/2020 – A Empresa Depyl Action, pelos 
seus 08 anos de funcionamento. Nº193/2020 – A Empresa Truck 
Center, pelos seus 06 anos de funcionamento. Nº194/2020 – A 
Empresa Posto Itamaraty, pelos seus 06 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicações do vereador Leonardo Lima Silva: 
Nº038/2020, Nº039/2020, Nº040/2020, Nº041/2020 e 
Nº042/2020. As Indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. 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.  
 
 
 


