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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e quatro dias do mês 
de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas sob a 
presidência da vereadora, Maria José Cardoso Santos  
compareceram os seguintes vereadores: Alcivan José 
Rodrigues, 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, 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 Wagner Enoque para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura em João, Capítulo – 03, Versículo 
– 17.  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 
Gabinete do vereador Carlos da Silva Leite Nº52 /2020. Assunto: 
Justificativa de ausência do vereador na sessão do dia 24 de 
agosto de 2020. Oficio Gabinete do vereador Enoque Neto 
Rocha de Souza Nº005 /2020. Assunto: Justificativa de ausência 
do vereador nas sessões dos dias 24 e 25 de agosto de 2020. 
Ordem Do Dia: Projetos para as Comissões: Projeto de Lei 
Complementar Nº002/2020 – Altera a redação da Lei 
Complementar nº 24, de 15 de maio de 2014, e dá outras 
providências. (Táxi-lotação). Autor: Terciliano Gomes Araújo.  O 
referido projeto será encaminhado as comissões competentes. 
A sessão é suspensa para uma reunião na sala da Presidência 
com todos os vereadores presentes na sessão. Reaberto os 
trabalhos. Projeto para 1ª votação: Projeto de Lei Nº013/2020 – 
Dispõe sobre o reconhecimento do caráter educacional e 
formativo do Taekwondo, autoriza a celebração de parcerias 
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para o ensino dessa arte marcial no município de Araguaína, e 
dá outras providências. Autor Divino Júnior do Nascimento 
(Divino Bethânia Jr.). É feita a leitura na íntegra do referido 
projeto. É feito a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação que é pela constitucionalidade do projeto. Leitura do 
Parecer Jurídico da Casa que também é pela 
constitucionalidade do projeto. Em 1ª discussão o Projeto de Lei 
Nº013/2020. O vereador Divino Bethânia Júnior autor da referida 
matéria, cumprimenta os Professores de Taekwondo presentes 
nesta sessão, ressalta que o projeto que hora apresenta vem 
com o intuito de reconhecer essa prática esportiva milenar, que 
visa a qualidade de vida e disciplina, e ressalta que estão dando 
oportunidade as crianças da rede pública municipal de ensino de 
terem acesso a esse esporte, uma vez que, a prática esportiva 
estimulada na infância tem inúmeros benefícios e ajuda a 
formarem adultos saudáveis praticantes de esportes. O vereador 
Alcivan Rodrigues manifesta seu apoio e seu voto favorável ao 
projeto. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
cumprimenta o autor pela matéria e manifesta seu voto 
favorável, contudo diz que é válido ressaltar que somente esse 
ano foram aprovados cinco projetos com esse mesmo teor de 
implantação de disciplinas na rede pública municipal de ensino, 
diferenciando apenas na modalidade, por isso é importante 
analisar com relação à forma como será integrada essa 
disciplina no currículo da escola. O vereador Divino Bethânia 
Júnior destaca que no teor do projeto essa questão está bem 
clara e deixou a critério do Executivo Municipal a aplicabilidade 
da disciplina, e não colocou de forma impositiva, para não dizer 
que está havendo invasão de responsabilidade. O vereador 
Marcus Marcelo parabeniza o vereador Divino Bethânia Júnior e 
ressalta que esse projeto entra na questão dos parâmetros 
curriculares e não nas diretrizes curriculares e que é importante 
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que isso fique bem claro e vale salientar que não se pode 
sobrecarregar com muitas disciplinas extras, para não dizerem 
que esta Casa de Leis está entrando no que é de 
responsabilidade do Executivo Municipal, e sugere que o 
Conselho Municipal da Educação possa ser ouvido quanto a 
essas questões das disciplinas extras, mas manifesta seu voto 
favorável.  O vereador Divino Bethânia Júnior diz que está 
apresentando projetos com disciplinas esportivas, por entender 
o benefício que a prática esportiva traz para a vida do ser 
humano e que são esportes, que muitos precisam pagar para 
terem acesso e estão assegurando através de Lei, que as 
crianças poderão ter esse acesso e tem certeza que o Conselho 
Municipal de Educação irá apoiar pois é algo positivo, essa 
iniciação a prática esportiva poderá estimular muitos a darem 
continuidade e tornarem futuros atletas e que o projeto só 
assegura que a disciplina deve ser inserida, contudo a forma 
como será implantada será a cargo do Executivo Municipal ou 
seja da Secretaria Municipal de Educação. O vereador Marcus 
Marcelo diz que a sua fala foi com relação a sua preocupação 
ao que está sendo inserido nos currículos escolares. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que se o projeto determina 
a inserção da disciplina não há escolha, contudo se for trocado 
a palavra “deverá” por “poderá” isso dá a opção de escolher qual 
disciplina esportiva se enquadra melhor numa determinada 
escola. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que a 
Secretaria Municipal de Educação poderá firmar parecerias e 
com isso desenvolver essa disciplina, pois se deixarem como 
algo que “poderá” ser inserido não terão a garantia do 
cumprimento da Lei. O vereador Gideon Soares solicita que 
após essa votação a pauta possa ser alterada para a votação 
dos seus requerimentos, pois conseguiu marcar uma reunião 
que deve ser realizada agora a pouco, com o Sr. Prefeito 
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Municipal e os Representantes de Eventos e os Cerimonialistas. 
O vereador Geraldo Silva solicita também a alteração de pauta 
para votação dos seus requerimentos, pois gostaria de participar 
dessa reunião. Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº013/2020. 
Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os 
trabalhos. Em votação a alteração de pauta solicitada pelos 
vereadores Gideon Soares e Geraldo Silva. Sendo aprovado por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº1752/2020, Nº1753/2020, Nº1754/2020, 
Nº1755/2020 e Nº1756/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1492/2020, 
Nº1495/2020, Nº1496/2020, Nº1497/2020 e Nº1498/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº1734/2020, Nº1735/2020, Nº1736/2020, 
Nº1737/2020 e Nº1738/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1791/2020, 
Nº1674/2020 e Nº1675/2020. Em discussão.  O vereador Divino 
Bethânia Júnior ressalta a propositura de Nº1791/2020 que está 
atendendo a pedidos de ciclistas devido a necessidade da 
construção de uma ciclovia na BR – 153 e indica uma região, 
mas caso seja mais viável construir uma ciclovia em outra região 
também será muito bem-vinda e que está apresentando 
indicações aos Senadores e Deputados do nosso Estado e da 
nossa cidade para que possam destinar recursos para que o 
Executivo Municipal possa executar essa obra. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1726/2020, 
Nº1362/2020, Nº1363/2020, Nº1364/2020 e Nº1365/2020. Em 
discussão. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) ressalta 
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a propositura de Nº1726/2020 devido a necessidade da 
presença do Sr. Secretário Municipal da Educação de 
comparecer a esta Casa de Leis para prestar esclarecimentos 
com relação aos recursos que estão sendo destinados para a 
Educação. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº1716/2020, Nº1750/2020, Nº1751/2020 e 
Nº1768/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira 
Costa: Nº1556/2020, Nº1557/2020, Nº1560/2020, Nº1602/2020 
e Nº1603/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1721/2020, Nº1722/2020 e 
Nº1723/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador José Ferreira Barros 
Filho (Ferreirinha): Nº1664/2020 e Nº1665/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos 
Vereador Leonardo Lima Silva: Nº1742/2020, Nº1743/2020, 
Nº1744/2020, Nº1745/2020 e Nº1746/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº1762/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº1727/2020, Nº1728/2020, Nº1729/2020 e 
Nº1730/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº1711/2020, Nº1712/2020, Nº1713/2020, Nº1776/2020 
e Nº1777/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de 
Souza: Nº1699/2020, Nº1739/2020, Nº1763/2020, Nº1764/2020 
e Nº1765/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do vereador Alcivan 
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José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº242/2020 – Ao casal Sr. 
Elissandro Soares e Sra. Verônica, proprietários da panificadora 
Esquina do Sabor, que inaugurou dia 14 de agosto em nossa 
cidade. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moções de Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº233/2020 – Á Empresa Sport Náutica, pelos seus 09 
anos de funcionamento. Nº243/2020 – Á Empresa Transtelha, 
pelos seus 10 anos de funcionamento. Nº244/2020 – Á Empresa 
Amazonas Distribuidora, pelos seus 10 anos de funcionamento. 
Nº245/2020 – Á Empresa ASA – Araguaína Serviços de 
Anestesiologia, pelos seus 31 anos de funcionamento. 
Nº246/2020 – Á Empresa Atalaia Segurança e Vigilância, pelos 
seus 18 anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Moções de Pesar de autoria do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº255/2020 – 
Á Família da Sra. Rita Dias Prazeres. Nº256/2020 – Á Família 
do Sr. Márcio Gouvêia. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº257/2020 de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo – Á Família do Sr. Francisco 
de Assis Almeida Câmara. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Indicações de autoria do vereador 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº089/2020, 
Nº090/2020 e Nº091/2020. Indicações de autoria do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº067/2020, Nº068/2020, 
Nº069/2020, Nº070/2020 e Nº071/2020. Todas as Indicações 
serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: O vereador 
Terciliano Gomes ressalta que usa a Tribuna, pois recebeu 
inúmeras denúncias com relação a Empresa BRK e ressalta que 
já está se organizando para ir até a Empresa BRK para averiguar 
com relação a essas denúncias. Ressalta que essa Casa de Leis 
aprovou uma Lei para a redução da Taxa de Esgoto que é 
cobrada por essa Empresa na nossa cidade, e tem sempre 



 
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 

lutado para a criação de uma Agência de Regulação para que 
tanto a Taxa de Esgoto e a Tarifa de Agua que são cobradas 
com valores abusivos, possam ser cobradas de forma correta, 
ou seja, a nossa população precisa pagar por algo que 
realmente esteja consumido, o vereador Terciliano Gomes diz 
que várias pessoas vieram reclamar e denunciar sobre o alto 
preço das contas de água que está sendo cobrado pela Empresa 
BRK. Em aparte o vereador Marcus Marcelo manifesta seu apoio 
ao vereador Terciliano Gomes, e destaca que também recebeu 
denúncias de pessoas onde o valor da conta de água triplicou, 
sendo que nada foi mudado com relação ao consumo, e que é 
preciso verificar pois essas pessoas alegam que esse aumento 
está vinculado na troca dos hidrômetros. O vereador Terciliano 
Gomes ressalta que irá pessoalmente a Empresa BRK verificar 
essa situação e que a sua fala foi para manifestar a sua 
indignação com relação a essa Empresa.  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.  
  
 
 
 
 


