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 Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos onze dias do mês de 
fevereiro 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 , Edimar Leandro da Conceição, Enoque 
Neto Rocha de Souza, Geraldo Francisco da Silva, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros 
Filho, Leonardo Lima Silva, Marcus Marcelo de Barros Araújo, 
Maria José Cardoso Santos, Silvinia Pereira de Sousa Pires, 
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 a vereadora 
Silvinia Pires para fazer a leitura da Bíblia. A vereadora faz a 
leitura do Salmo – 120.  O secretario vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão anterior. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador 
Leonardo Lima registra a presença do seu amigo o Sr. 
Alexsander.  Correspondências: Ordem Do Dia: Requerimento 
Nº197/2020 do vereador Wagner Enoque de Souza. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº004/2020, Nº005/2020, Nº006/2020, Nº007/2020 e 
Nº008/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Silvinia Pereira de 
Sousa Pires (Silvinia Pires): Nº169/2020 e Nº170/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº141/2020, Nº142/2020 e Nº183/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: 
Nº204/2020 e Nº203/2020. Em discussão. Em votação. 
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Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº176/2020 e Nº177/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Divino 
Júnior do Nascimento chega a sessão e registra sua presença. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº032/2020 e Nº033/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº161/2020, Nº162/2020 e Nº163/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº200/2020 e Nº201/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento Nº173/2020 do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva). Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº194/2020 e Nº195/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº207/2020, Nº208/2020 e Nº209/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº2922/2020, Nº2923/2020, Nº2924/2020, Nº2925/2020 
e Nº069/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Júnior): Nº2903/2020 e 
Nº049/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº042/2020 e Nº043/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Aldair 
da Costa Sousa (Gipão): Nº237/2020, Nº238/2020 e 
Nº239/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
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Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº187/2020, Nº188/2020 e 
Nº189/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Marcus Marcelo diz que irá usar a 
Tribuna e como o tempo é curto solicita para que os tempos dos 
vereadores Maria Cardoso (Zezé Cardoso) e Gilmar Oliveira 
possam ser somados ao seu tempo. O Sr. Presidente coloca em 
votação a referida solicitação. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Os vereadores, José Ferreira (Ferreirinha), 
Delaíte Rocha (Professor Delan), Geraldo Silva, Alcivan 
Rodrigues e Israel Gomes (Israel da Terezona) cedem os seus 
tempos de uso da Tribuna ao vereador Marcus Marcelo. O Sr. 
Presidente solicita que quando o vereador Marcus Marcelo for 
usar a Tribuna seja somado os tempos dos vereadores que se 
manifestaram e disponibilizado ao vereador Marcus Marcelo.  
Moção de Pesar Nº017/2020 de autoria do vereador Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan) – Pelo falecimento da 
pequena Maria Luiza Freitas Medeiros. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso 
Nº013/2020 do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Ao 
Sr. Júlio César Sampaio, a Sra. Karoline Kelly da Silva e demais 
servidores da Secretaria Municipal de Capacitação e Gestão de 
Recursos de Araguaína, pela realização dos trabalhos prestados 
ao Município. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: Com a palavra a vereadora Silvinia Pires 
fala sobre a importância da mulher na política e ressalta que é 
preciso que as mulheres tenham mais espaço nesse campo, 
pois as mulheres fazem sim a diferença na política e diz que é 
importante também que todos olhem para a criação do Centro 
de Referência da Mulher. Com a palavra o vereador Marcus 
Marcelo, diz que primeiramente gostaria de agradecer a todos 
os vereadores que lhe cederam o tempo de uso da Tribuna para 
que pudesse fazer o seu pronunciamento mais tranquilo. O 
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vereador Marcus Marcelo faz uma retrospectiva da sua trajetória 
que começou na educação, sendo professor concursado, 
contudo a sua história política começou quando disputou as 
eleições de 2008 e mesmo tendo ficado na suplência de 
vereador não desistiu e nas eleições de 2012 foi eleito como 
vereador e que escolheu caminhar junto com o Sr. Prefeito 
Ronaldo Dimas e que havia outras escolhas, mas fez a sua 
escolha por entender que era o melhor somando e por 
acreditando no projeto do Sr. Prefeito Ronaldo Dimas e que o 
próprio Prefeito viveu naquela época o que hoje os pré-
candidatos a Prefeito de Araguaína, estão vivendo e por isso 
sabe que ninguém trabalha sozinho e que a gestão do Prefeito 
Ronaldo Dimas tem feito a diferença e tem sido referência não 
somente para o nosso Estado, mas também, para o nosso país, 
e destaca que se o Sr. Prefeito Ronaldo pudesse ser candidato 
à prefeitura da nossa cidade, estaria com certeza apoiando-o, 
mas todos sabem que isso não será possível, e hoje o cenário 
político é diferente, e entende que quando o cidadão coloca seu 
nome à disposição é por querer o melhor para o nosso município 
e deixa registrado o seu respeito a todos que estão colocando 
os nomes como Pré-candidatos à prefeitura de Araguaína. O 
vereador Marcus Marcelo ressalta que depois de uma entrevista 
que foi dada pelo Sr. Prefeito Ronaldo Dimas onde o mesmo 
colocou que a escolha do candidato não será pessoal, mas de 
acordo com a concordância do grupo, faz uma reflexão: que 
grupo é esse? Que concordância de grupo é essa? Por isso não 
poderia deixar de manifestar o seu posicionamento com relação 
a isso e destaca que hoje está vivendo um momento muito 
complicado e que ele está num grupo que está sendo  
capitaneado por um “pseudo” líder, ultrapassado e que na 
verdade, está desconstruindo o grupo do Sr. Prefeito  e como 
não é uma pessoa de ficar no meio termo e nem em “cima do 
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muro”, vem hoje usar a Tribuna desta Casa de Leis, para 
consolidar a sua posição de “Pré-Candidato” a prefeito de 
Araguaína, e que o Deputado Federal Vicentinho Junior colocou 
o partido à disposição, assim como o Ex-Prefeito de Palmas 
Carlos Amastha também manifestou apoio a sua pré 
candidatura. O vereador Marcus Marcelo destaca que o povo 
que irá escolher o melhor para a nossa cidade e volta a afirmar 
que é Pré-Candidato a Prefeito de Araguaína e para aqueles que 
estavam dizendo que ele estava fora, é pré-candidato sim e a 
partir de hoje começará o seu trabalho nas ruas do nosso 
município. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a 
palavra o vereador Aldair da Costa (Gipão) ressalta que hoje 
completou cinco anos da cobrança que fez a respeito da 
climatização das escolas municipais e que isso já é uma 
realidade e que já completou dois anos. Diz que gostaria de 
provocar o Executivo Municipal quanto aos recursos do CAF e 
que o primeiro passo foi dado nesta Casa de Leis e que esse 
financiamento irá atender os bairros:  Morada do Sol I, II e II, 
Parque Bom Viver, Ana Maria, Bairro de Fátima, Parque Sonhos 
Dourados, Loteamento Castelo Branco e Monte Sinai, e ressalta 
que a Câmara Municipal está trabalhando e cumprindo com seu 
papel e nesta oportunidade agradece a todos os vereadores.  
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.  
  


