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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e 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, 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 quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Alcivan Rodrigues 
(Soldado Alcivan) para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a 
leitura do Salmo – 97.  O secretário vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. 
Correspondências: Oficio nº484/2020/SMF – Secretário 
Municipal da Fazenda – Sr. Fabiano Francisco de Souza – 
Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao 
mês de setembro/20. Oficio nº485/2020 – Secretário Municipal 
da Fazenda – Sr. Fabiano Francisco de Souza – Assunto: 
Valores creditados nas contas da Prefeitura Municipal de 
Araguaína. OFICIO/GAB/SSP Nº1603/2020 – Secretaria do 
Estado da Segurança Pública – Assunto: Restitui Expediente. 
Oficio nº6346/2020 – PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA – 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – 
Assunto: Abertura da Correição – Geral Ordinária da Comarca 
de Araguaína. Ordem Do Dia: Para Votação: De acordo com o 
Art. 172, do Regimento Interno. Mensagem de Veto Nº009/2020 
– Ao Autógrafo de Lei Nº3170/2020 – Dispõe sobre o 
reconhecimento do caráter educacional e formativo do 
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Taekwondo, autoriza a celebração de parcerias para o ensino 
dessa arte marcial no município de Araguaína, e dá outras 
providências. É feito a leitura na íntegra do referido Veto. Em 
discussão o Veto ao Autógrafo de Lei Nº3170/2020.  Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Júnior autor do projeto que 
está sendo vetado pelo Executivo Municipal, ressalta que 
gostaria de pedir aos nobres vereadores que derrubem o veto, 
pois derrubando esse veto estarão validando e incentivando o 
esporte na rede municipal de ensino e que possam manter o voto 
favorável que foi dado ao projeto. O vereador Gideon Soares 
manifesta seu apoio ao vereador Divino Bethânia Júnior. Em 
votação o Veto ao Autógrafo de Lei Nº3170/2020. Rejeitado por 
Maioria. Com um voto favorável ao Veto do vereador Leonardo 
Lima Silva. Mensagem de Veto Nº010/2020 – Ao Autógrafo de 
Lei Nº3171/2020 –Denomina a Unidade de Pronto Atendimento 
do Bairro Vila Norte de UPA Professor Raimundo Almeida 
Magalhães, e dá outras providências. É feito a leitura na íntegra 
do referido Veto. Em discussão o Veto ao Autógrafo de Lei 
Nº3171/2020. Em votação o Veto ao Autógrafo de Lei 
Nº3171/2020. Rejeitado por Maioria. Com um voto favorável ao 
Veto do vereador Leonardo Lima Silva. Projetos para 3ª votação: 
Projeto de Lei Nº046/2020 – Dispõe sobre doação de alimentos 
destinados ao consumo humano por estabelecimentos 
comerciais localizados no município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). 
Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº2254/2020, Nº2175/2020 e Nº2176/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº2211/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
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Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº2217/2020, Nº2218/2020 e Nº2219/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº2244/2020, Nº2245/2020 e Nº2246/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº2196/2020, Nº2197/2020 e Nº2232/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimones de Jesus Matos da Silva 
(Xeroso): Nº2085/2020, Nº2089/2020 e Nº2091/2020. Em 
discussão. O vereador Edimones (Xeroso) ressalta a 
importância dos seus requerimentos que apresenta para que 
possam conseguir melhorias para a nossa população. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o autor pela 
apresentação da propositura de Nº2085/2020 e manifesta seu 
voto favorável. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº2153/2020, Nº2154/2020 e Nº2155/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº2213/2020 e Nº2214/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Carlos da Silva Leite 
chega a sessão e registra sua presença. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº2198/2020, Nº2226/2020 e Nº2227/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Leonardo Lima Silva: Nº2112/2020, Nº2146/2020 e 
Nº2147/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº2255/2020, Nº2256/2020 e 
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Nº2257/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Terciliano Gomes 
Araújo: Nº2236/2020, Nº2237/2020 e Nº2238/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza: 
Nº2149/2020, Nº2150/2020 e Nº2151/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Moções de Aplauso de 
autoria do vereador Edimones de Jesus Matos da Silva (Xeroso): 
Nº306/2020 – À Empresa EMBALE, por estar conseguindo 
superar a crise do Novo Coronavírus e manter as portas da 
empresa abertas. Nº307/2020 – À Empresa Pães Aliança, por 
estar conseguindo superar a crise do Novo Coronavírus e 
manter as portas da empresa abertas. Nº308/2020 – À Empresa 
Lojas Nosso Lar, por estar conseguindo superar a crise do Novo 
Coronavírus e manter as portas da empresa abertas. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Aplauso de autoria do vereador Gideon da Silva Soares 
Nº315/2020 – Aos Servidores Públicos do Município de 
Araguaína, em alusão ao dia do Servidor Público Municipal a Ser 
Comemorado em 28 de outubro. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº316/2020 – À Empresa 
Laboratório Prime, pelos seus 23 anos de funcionamento. 
Nº317/2020 – À Empresa Araguatins Hotel, pelos seus 25 anos 
de funcionamento. Nº318/2020 – À Associação PRO-VIDA de 
Combate ao Câncer, pelos seus 23 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de 
Pesar de autoria do vereador Wagner Enoque de Souza 
Nº322/2020 – Pelo falecimento do Pastor Jales Guimarães. Em 
discussão. O vereador Wagner Enoque diz que é com muita 
tristeza que apresenta essa moção, pois o falecimento do Pastor 
Jales foi uma perda muito grande. Os vereadores Alcivan 
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Rodrigues e Divino Bethânia Júnior, pedem permissão para 
poderem subscrever na moção e manifestam seus votos 
favoráveis. O vereador Wagner Enoque agradece o apoio e 
ressalta que a moção está aberta para todos os vereadores que 
queiram subscrever. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Tribuna:  O vereador Divino Bethânia Júnior diz que hoje gostaria 
de perguntar a todos se o Coronavírus acabou? Se não há mais 
Pandemia? Pois foi criticado por muitos quando falava e 
defendia sobre a permissão dos trabalhadores de poderem 
trabalhar, de poderem sair de suas casas para sustentar suas 
famílias, sendo que muitas pessoas que lhe criticavam estão 
fazendo reuniões políticas e aglomerando pessoas, ou seja, 
agora que estão em campanhas políticas isso pode, antes não 
podia, e pergunta mais uma vez se o Coronavírus acabou? O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que deixa registrado a sua 
revolta com essa situação, pois é uma hipocrisia muito grande e 
como nunca foi de se acovardar e de fugir aos embates e seus 
joelhos só se dobram para Deus, só se curva perante a Deus, 
destaca que aquele político que defendia o Decreto do Prefeito 
para ficar em casa e incentivava a todos para ficarem em casa, 
agora está fazendo o contrário acompanhando o mesmo no 
palanque político, ou seja, para isso o Decreto não serve,  
ressalta ainda que, proibiram as pessoas de frequentarem 
Igrejas e as que hoje estão abrindo, estão cumprindo o Decreto 
com o distanciamento social, até mesmo para as pessoas da 
mesma família sendo que estas vão juntas para a igreja e até 
residem juntas, não entendem porque precisam ficar separadas 
durante a missa ou o culto, com relação aos bares, estes só 
podem ficar aberto até tarde quando tem alguém importante, 
algum político, alguma autoridade, dentro do estabelecimento, 
ou seja, caso contrário precisam seguir o horário de fechar 
imposto pelo Decreto do Sr. Prefeito. O vereador Divino Bethânia 
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Júnior diz que não irá ficar calado quanto a essa situação, não 
será subserviente ao Poder Público, pois sempre irá manifestar 
seu posicionamento e sempre irá defender a nossa população. 
Com a palavra o vereador Edimones de Jesus (Xeroso) diz que 
como não foi eleito juntamente com todo os vereadores, assumiu 
a suplência do vereador licenciado Marcus Marcelo, e está 
trabalhando muito para cumprir com o seu mandato e honrar os 
votos recebidos. Ressalta que o seu irmão ficou doente entre a 
vida e a morte devido a esta Pandemia do COVID – 19 e que 
graças a Deus puderam socorrer a tempo e ele está se 
recuperando e sabe como essa doença é difícil, mas ressalta 
que estará buscando melhorias para as comunidades mais 
carentes do nosso município, por isso as proposituras que tem 
apresentado são todas neste sentido. O vereador Geraldo Silva 
diz que hoje foi procurado pelo Agente de Saúde do município, 
que é concursado, o Sr. José Nilmar de Souza,  ele é morador 
do Assentamento Rio Preto trabalhava na sua comunidade, 
contudo o mesmo está sendo transferido para o Povoado Barra 
da Grota por perseguição política, apenas porque a pessoa não 
concorda e não apoia o candidato do atual Gestor do nosso 
município, e deixa registrado essa denúncia nesta Casa de Leis 
e que irá ao Ministério Público e na Defensoria Pública, pois não 
podem aceitar esses desmandos, deixando registrado o seu 
protesto quanto a essa situação e que irá juntamente com o Sr. 
Joé Nilmar para que o mesmo possa entrar com uma ação 
judicial sobre essa situação. Com a palavra o vereador Wagner 
Enoque diz que vem falar sobre o momento político que estão 
vivenciando, destaca que são 350 candidatos disputando a vaga 
de vereador nesta Casa de Leis e ressalta que a nossa cidade 
perde muito quando candidatos ao invés de apresentarem 
propostas políticas e projetos, estão mais preocupados em 
difamar candidatos e os vereadores que são candidatos nestas 
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eleições, ou seja, estão mais preocupados em fazer politicagem 
do que fazer política em prol do nosso município. Considerações 
Pessoais: Com a palavra o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
diz que gostaria de endossar as palavras do nobre vereador 
Wagner Enoque e manda um recado a pessoa que está falando 
mal dele, diz que sempre trabalhou e tem orgulho de dizer que 
os cinco anos que esteve administrando o Ciretran, o mesmo foi 
considerado a melhor Ciretran do Estado e que a pessoa que 
falou inverdades sobre ele, não o conhece e que irá na justiça 
tomar as providências legais quanto a essa pessoa. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que no final dessa sessão gostaria de 
deixar o seguinte questionamento, as pessoas são “Súditos” ou 
“Cidadãos” e que o povo poderá escolher através dessas 
eleições se querem ser súditos ou cidadãos e espera que 
possam abrir os olhos. 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.  
  
 


