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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos seis dias do mês de 
outubro 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, Edimones de Jesus Matos da Silva, 
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 
José Ferreira (Ferreirinha) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 91.  O secretario vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Sr. Nonato 
e do seu filho o Dr. Franklin. Correspondências: 
OFICIOGAB/SUPADMPLANEJAMENTO/SMS Nº1215/2020 – 
Secretaria Municipal de Saúde – Ana Paula dos Santos Andrade 
Abadia – Assunto: Relatório Detalhado do Quadrimestre 
Anterior. O vereador Divino Júnior do Nascimento solicita cópia 
deste Relatório e pede que possa ser inserido na pauta de hoje 
o Projeto de Lei Nº036/2020 de sua autoria. O Sr. Presidente 
coloca em votação a inserção na pauta de hoje do Projeto de Lei 
Nº036/2020. Sendo aprovado por Unanimidade. Ordem Do Dia:  
Projetos para 1ª votação: Projeto de Lei Nº036/2020 – Dispõe 
sobre denominação de Via Pública no Bairro São João e dá 
outras providências. Autor: Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Júnior. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que 
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quando apresenta um projeto de mudança de nome de rua 
sempre tem muito cuidado, mas se tratando especificamente 
desse projeto não é apenas a mudança de nome de uma rua, é 
acima de tudo uma pequena homenagem e faz a leitura de um 
pequeno texto sobre a vida do Sr. Enésio, e diz que é uma honra 
ser o autor dessa matéria. O vereador Delaíte (Professor Delan) 
cumprimenta o autor pela iniciativa desse projeto e faz uma 
solicitação para que um membro da família do Sr. Enésio eu 
estão presentes para acompanhar essa votação, possa fazer 
uso da palavra. O vereador Divino Bethânia Júnior diz que iria 
fazer esse pedido após a votação do projeto. O Sr. Presidente 
informa que após a votação abrirá espaço para que um familiar 
do Sr. Enésio possa fazer uso da palavra. Em 1ª votação o 
Projeto de Lei Nº036/2020. Aprovado por Unanimidade. Com a 
palavra o Sr. Raimundo Nonato cumprimenta a todos os 
presentes e em nome do Sr. Presidente desta Casa de Leis 
cumprimenta a todos os vereadores e em especial o vereador 
Divino Bethânia Júnior por ter apresentado esse projeto. 
Ressalta que a Família Souza Lima hoje está muito feliz e 
honrada e que o Sr. Enésio foi uma pessoa que sempre levou o 
nome da nossa Família com orgulho e agradece imensamente 
por essa homenagem. O Sr. Presidente registra a presença da 
Sra. Maristela Souza Lima e agradece a presença dos familiares 
do Sr. Enésio. Projeto de Lei Complementar Nº006/19 – Altera a 
redação do Artigo 41 da Lei nº 2494, de 28 de dezembro de 2006 
– Código de Parcelamento do Solo Urbano. Autor Terciliano 
Gomes Araújo. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. 
Leitura do Parecer Favorável da Comissão de Justiça e 
Redação. Em 1ª discussão. O vereador Terciliano Gomes 
ressalta que esse projeto vem para que as Empresas que 
trabalham com loteamentos, reservem uma área dos seus 
loteamentos para que seja construído um campo de futebol, com 
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isso estarão dando uma contribuição para incentivar ainda mais 
o esporte de base do nosso município. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº027/2020 – Inclusão 
obrigatória das disciplinas de história e geografia do Estado e 
município, Lei Orgânica e Regime Jurídico do Servidor Público, 
em concurso público em nossa cidade. Autor: Gideon da Silva 
Soares. O autor pede a retirada de pauta do referido projeto. O 
Sr. Presidente retira da pauta o Projeto de Lei Nº027/2020 a 
pedido do autor do mesmo. Projeto de Lei Nº028/2020 – Dispõe 
sobre a prioridade de mulheres vítimas de violência domésticas 
matricularem seus dependentes nas instituições de educação 
básica do Município de Araguaína. Autor: Gideon da Silva 
Soares. É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura do 
Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em 1ª 
discussão. O vereador Gideon Soares autor da matéria diz que 
o projeto vem para ajudar e dar uma sustentação a mais para as 
mulheres de garantir a matricula de seus filhos nas unidades de 
ensino do município. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº029/2020 – Dispõe sobre cessão 
gratuita por parte das empresas que administram cinemas no 
município de Araguaína, de tempo para divulgação de 
campanhas socioeducativas antes de cada sessão. Autor: 
Gideon da Silva Soares. É feita a leitura na íntegra do referido 
projeto. Leitura do Parecer Favorável da Comissão de Justiça e 
Redação. Em 1ª discussão. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Projeto de 
Lei Nº030/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de cadeiras de rodas nas agências bancárias do 
município de Araguaína. Autor: Wagner Enoque de Souza. É 
feita a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura do Parecer 
Favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em 1ª discussão. 
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Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº042/2020 – Institui no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Araguaína o “Dia Municipal da Capoeira e do 
Capoeirista”, e dá outras providências. Autor: Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan). O autor pede a retirada do seu 
projeto. A Sra. Presidente em exercício retira da pauta o Projeto 
de Lei Nº042/2020 a pedido do autor do mesmo. Projeto de Lei 
Nº043/2020 – Promove a inclusão de candidatos deficientes 
auditivos e/ou visuais nas provas de concurso público. Autor: 
Aldair da Costa Sousa (Gipão). É feita a leitura na íntegra do 
referido projeto. Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação. Em 1ª discussão. O vereador Aldair da Costa (Gipão) 
ressalta que apresenta esse projeto para que possa ser dado 
igualdade a todos, pois há uma Lei referente a essa questão, 
mas que só ampara os concursos a nível federal e isso precisa 
ser garantido também para os concursos municipais. Em 1ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº017/2020 – Concede Título de Cidadão 
araguainense ao Sr. Gevaldo Vieira de Sousa, e dá outras 
providências. Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar 
Leandro). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª 
discussão. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. O 
vereador Wagner Enoque pede alteração de pauta para a 
votação dos seus requerimentos, pois precisará se retirar da 
sessão. Em votação as solicitações feitas pelo vereador Wagner 
Enoque. Sendo provados por Unanimidade. O vereador Israel 
Gomes (Israel da Terezona) assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº1964/2020 e Nº1965/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº1996/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
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vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) Nº1976/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. 
Presidente em exercício vereador Israel Gomes coloca em 
votação a inserção na pauta de um requerimento de sua autoria 
de Nº2088/2020. Em votação a referida solicitação. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1990/2020 e 
Nº2068/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da 
Silva (Professor Delan): Nº2041/2020 e Nº2042/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº2058/2020 e Nº2059/2020.  Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimones de Jesus Matos da Silva (Xeroso): 
Nº2078/2020 e Nº2079/2020. Em discussão. O autor destaca a 
importância dos seus requerimentos e que apresenta os 
mesmos atendendo aos pedidos da nossa população. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) 
Nº2006/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº2007/2020 e Nº2008/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº2061/2020 e Nº2062/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº2051/2020, Nº2052/2020 e Nº2088/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº2029/2020 
e Nº2030/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
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Santos (Zezé Cardoso): Nº2032/2020 e Nº2033/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1999/2020 e Nº2001/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar de autoria do 
vereador Gideon da Silva Soares Nº294/2020 – Pelo falecimento 
do Sr. Wilmar Souto Turíbio. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº284/2020 – À Empresa 
Neuza Turismo, pelos seus 14 anos de funcionamento. 
Nº285/2020 – À Empresa Posto Ipanema Filadélfia, pelos seus 
05 anos de funcionamento. Nº286/2020 – À Empresa Leão 
Móveis, pelos seus 05 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar de 
autoria do vereador Leonardo Lima Silva Nº296/2020 – À Família 
do Sr. Marcos da Silva Oliveira (Marquinhos). Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações de autoria do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº092/2020, Nº093/2020 e Nº094/2020. Indicação de autoria do 
vereador Edimones de Jesus Matos da Silva (Xeroso) 
Nº095/2020. Todas as Indicações serão encaminhadas a quem 
de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Júnior diz que hoje gostaria de compartilhar com todos sobre 
uma situação que ainda ocorre na nossa cidade, mesmo diante 
de tantas evoluções que vem ocorrendo, ainda há pessoas que 
ainda sofrem pela falta de agua, algo de extrema necessidade 
para a sobrevivência humana e que irá buscar explicações e 
solução para essa situação que moradores do setor Deus é Fiel 
estão enfrentando e destaca que agua e energia elétrica são 
bens essenciais para a sobrevivência humana e que hoje 
registra a sua solidariedade com essas pessoas e que o Poder 
Público tem que ajudar e não dificultar quanto a essas situações, 
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pois é um absurdo é uma vergonha a pessoa ter que implorar 
para ter agua e energia. Com a palavra o vereador Edimones de 
Jesus (Xeroso) ressalta que para complementar o que foi dito 
pelo vereador Divino Bethânia Júnior, é que além da falta de 
agua, a nossa população paga pela tarifa mais cara de agua e 
de esgoto que possa existir e que isso é um absurdo. Diz que 
com relação a Indicação de sua autoria que apresentou na pauta 
de hoje, gostaria de reforçar o pedido para que os familiares dos 
detentos possam ter autorização para visitá-los e consigam levar 
alimentos e materiais de limpeza de uso pessoal e deixa 
registrado o seu repúdio quanto a essa condição que se 
encontram os detentos sem acesso nenhum de seus familiares 
e que a sua fala possa chegar ao conhecimento de todas as 
autoridades para que estas possam tomar uma providência com 
relação a essa questão. O Sr. Presidente em exercício vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) informa que foi agendado 
para o dia 27 de outubro de 2020 a Prestação de Contas da 
Saúde e apresentação do Relatório Detalhado, na sessão de 
amanhã a Sra. Secretária Municipal da Saúde vem em 
atendimento ao oficio do vereador Divino Bethânia Júnior e a 
convocação que foi feita pelo vereador Carlos da Silva.  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.  
  


