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 Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezoito dias do mês de 
novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas sob a 
presidência do vereador Aldair da Costa Sousa, compareceram 
os seguintes vereadores: Alcivan José Rodrigues, Delaíte Rocha 
da Silva, Divino Junior do Nascimento, Edimar Leandro da 
Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 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 treze. 
Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 
sessão e convida o vereador Divino Bethânia Júnior para fazer 
a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura Salmo – 134.  O 
secretario vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a 
leitura da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por unanimidade. Os vereadores, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Gilmar Oliveira Costa e Silvinia Pereira de Sousa 
Pires chegam a sessão e registram suas presenças. 
Correspondências: Oficio Gabinete do vereador Carlos da Silva 
Leite Nº084/2019 – Assunto: Justificativa de ausência na sessão 
do dia 18 de novembro de 2019. Oficio Caixa Econômica Federal 
Nº5787/2019/GIGOVPM – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União.  Ordem Do Dia: O 
vereador Terciliano Gomes faz uma solicitação verbal para que 
possa se ausentar da sessão as 15h00min, pois tem uma 
viagem marcada para a Capital Brasília, uma vez que Preside a 
Comissão Especial que está investigando sobre as ações da 
BRK com relação aos valores abusivos das tarifas que essa 
empresa utiliza, e que estará participando de uma Audiência 
Pública em Brasília para tratar dessa questão e espera que 
possam dar passos largos após a participação dessa Audiência 
Pública. O vereador Wagner Enoque faz uma solicitação verbal 
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para que possa se ausentar da sessão, pois irá acompanhar seu 
filho na realização de um exame, pois o mesmo encontra-se 
hospitalizado devido ter sofrido um AVC.  O Sr. Presidente 
coloca em votação as solicitações feitas pelos vereadores 
Terciliano Gomes e Wagner Enoque. Sendo aprovados por 

Unanimidade.  Visita Institucional: Vicente de Paulo Ribeiro – 
Vice-Presidente da Regional Norte – FECOMÉRCIO. Com a 
palavra ao Sr. Vicente de Paulo que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que estão presentes hoje para falarem um 
pouco sobre o Sistema Fecomércio e ressalta que estão fazendo 
um abaixo assinado pedindo o apoio da população para que não 
ocorra a redução de recursos financeiros que está sendo 
divulgado pelo Governo Federal em seguida faz a apresentação 
de um vídeo. O Sr. Vicente de Paulo faz um relato das ações 
que o Sistema Fecomércio realiza no nosso Estado do Tocantins 
e agradece a todos pela atenção. O Sr. Presidente diz que os 
funcionários do Sistema Fecomércio estão realizando uma 
campanha para divulgarem sobre essa questão na qual o Sr. 
Vicente de Paulo abordou. A vereadora Silvinia Pereira 
manifesta seu apoio a todos que compõem o Sistema 
Fecomércio e destaca a importância do trabalho que realizam. 
O vereador Marcus Marcelo cumprimenta a todos os 
funcionários e alunos do Sistema Fecomércio que estão 
presentes nesta sessão e manifesta seu apoio e diz que é 
conhecedor do grande trabalho que esse Sistema desenvolve. 
O vereador Alcivan Rodrigues manifesta seu apoio ao Sistema 
Fecomércio.  Com a palavra o vereador Divino Bethânia Junior 
cumprimenta a todos os presentes e destaca a importância do 
trabalho que é realizado pelo Sistema Fecomércio e manifesta 
seu apoio. O vereador Terciliano Gomes ressalta que entende 
que todos devem defender a manutenção do Sistema 
Fecomércio e destaca a importância do serviço que é 
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desenvolvido por esse sistema e diz que certamente a sociedade 
Araguainense irá abraçar essa causa. O vereador Geraldo Silva 
diz que parece que as coisas estão regredindo com esse 
Governo Federal e ressalta que se retirarem recursos do 
Sistema Fecomércio como conseguirão manter os trabalhos que 
desenvolvem e que isso lhe causa preocupação, por isso 
manifesta seu apoio. Com a palavra o aluno do SENAC o jovem 
Matheus Borges da Silva que agradece por esse espaço e 
ressalta que o Governo quer tirar os benefícios que o Sistema 
Fecomércio oferece para a nossa população e que as pessoas 
que passaram por cursos do Sistema Fecomércio estão 
capacitadas para ingressarem no mercado de trabalho e pede a 
todos que assinem o abaixo assinado para que consigam 
mobilizar o Governo Federal para que este desista de retirar os 
recursos do Sistema Fecomércio. O Sr. Presidente convida os 
alunos, Professores e Funcionários do Sistema Fecomércio que 
estão presentes nesta sessão para tirarem uma foto oficial. 
Dando continuidade à sessão. Tribuna Livre – Art. 196 – 
Regimento Interno desta Casa de Leis Inscrito: Carlos 
Guimarães Valadares – Presidente do SISEPAR. Assunto: 
Tratar sobre o PCCR – Plano de Cargo, Carreira e Remuneração 
do Quadro Geral dos Servidores Municipais. O Sr. Carlos 
Valadares ressalta que mais uma vez vem a esta Casa de Leis, 
pois infelizmente não conseguiram a implantação do PCCR do 
Quadro Geral dos Servidores Municipais. Ressalta que muito já 
foi falado e nada até agora foi cumprido e que estão aqui mais 
uma vez, para pedirem o apoio dos vereadores para que cobrem 
do Sr. Prefeito que encaminhe para esta Casa de Leis o projeto 
que cria o PCCR do Quadro Geral dos Servidores do Município, 
pois os servidores precisam desse plano e não sabem o porquê 
o Sr. Prefeito não quer atender os servidores e que estes não 
tem partido político com relação a essa reivindicação e que o 
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esboço desse projeto já está feito o que falta é a elaboração de 
uma tabela para adequar .  O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) diz que no dia 20 de Maio deste ano que foi realizada 
uma sessão para tratar do PCCR dos Servidores do Quadro 
Geral e que no mês de Agosto deste ano apresentou uma 
propositura solicitando a implantação desse plano e que o 
Executivo Municipal não tem a intenção de implantar esse plano, 
pois até hoje esse projeto não foi encaminhado para esta Casa 
de Leis e que a Câmara Municipal já deu todos os passos legais 
e que agora cabe ao Executivo Municipal executar essa questão. 
O vereador Edimar Leandro diz que no 26/09/2017 foi realizada 
a primeira sessão onde foi feito a cobrança do PCCR dos 
servidores e que a Secretaria da época a Sra. Rejane disse que 
estaria encaminhando para esta Casa de Leis naquele mesmo 
ano o PCCR e que já apresentou várias proposituras solicitando 
o PCCR, ou seja, para que a Câmara Municipal aprove a matéria 
é preciso que o Executivo Municipal encaminhe o projeto para 
esta Casa de Leis. O Sr. Carlos disse que os servidores estão 
buscando se qualificarem, aprimoramentos só que não há um 
retorno pois não há um plano que ampare, ou seja, não irão 
desistir continuarão correndo atrás e por isso estão presentes 
para pedir apoio desta Casa de Leis. A vereadora Silvinia Pereira 
diz que a busca por melhorias por um plano de carreira é muito 
importante e que os servidores precisam ser valorizados e sabe 
bem como é difícil essa luta, e que há funcionários que estão 
querendo aposentar e não fazem por não erem um plano que 
ampare essa situação e que essa causa do PCCR tem que ser 
de todos. O vereador Marcus Marcelo manifesta seu apoio aos 
servidores municipais e sabe bem a importância de um PCCR, 
pois é professor de carreira. O Sr. Presidente ressalta que esta 
Casa de Leis sempre está aberta para receber a nossa 
população. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. A 
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vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a Presidência da Mesa Diretora. Projetos para as 
Comissões: Projeto de Lei Complementar Nº009/019 – Autor: 
Executivo Municipal. Projeto de Lei Nº071/019 – Autor: Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro). Projeto de Lei 
Nº073/019 – Autor: Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan). 
Os referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) pede a 
retirada do Projeto de Lei Nº057/019 de sua autoria – Institui o 
Dia de Conscientização e Combate à Violência Obstétrica nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Araguaína. O 
referido projeto é retirado a pedido da autora. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): 
Nº2333/019, Nº2398/019 e Nº2399/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº2663/019 e 
Nº2664/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº2622/019 e Nº2634/019. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº2548/019, Nº2529/019, Nº2575/019 e 
Nº2576/019. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto) Nº2677/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº2646/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Israel Gomes da Silva (Israel da 
Terezona): Nº2660/019 e Nº2680/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº2599/019, 
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Nº2600/019 e Nº2648/019. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº2681/019 e Nº2682/019. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº2668/019. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de Sousa Pires 
(Silvinia Pires): Nº2659/019 e Nº2667/019. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº216/019 – 
Á Família da Sra. Maria Generosa. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) pede para que seja inserida na pauta de hoje 
uma moção de aplauso de sua autoria. A Sra. Presidente atende 
a referida solicitação e insere na pauta a referida moção.  Moção 
de Aplauso Nº218/019 de autoria do vereador Delaíte Rocha da 
Silva (Professor Delan) – A Professora Camila Pereira dos 
Santos e aos demais professores e alunos do Colégio Estadual 
Jardim Paulista pela realização da 1ª Mostra Cientifica do 
CEJAP. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: A vereadora Silvinia Pereira diz que 
gostaria de parabenizar o Sr. Prefeito pela programação em 
comemoração ao aniversário de Araguaína. Nada mais havendo 
a tratar a Sra.  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.  
  


