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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e dois dias do mês 
de abril 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, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, José 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 dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) para fazer 
a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em João, Capítulo – 
11, Versículo – 35.  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 Nº151/2020/ SMF – Secretário 
Municipal da fazenda – Fabiano Francisco de Souza – Assunto: 
Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao mês de 
março de 2020. OFICIO Nº034/2020/SEMASTH – 
Superintendente Geral da FUNAMC – Fernanda Ribeiro 
Barbosa – Assunto: Solicitação de Visita Técnica Institucional à 
Câmara Municipal (realização de uma Visita Técnica 
Institucional a fim de realizar prestação de conta parcial das 
Cestas Básicas distribuídas). Ordem Do Dia: A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Projetos para 2ª Votação: Projeto de Lei Nº105/019 – 
Declara de utilidade pública o Instituto Social e Cultural 
Araguaína (ISCA). Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé 
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Cardoso). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projetos para 1ª Votação: Projeto de Lei 
Nº062/019 – Altera a redação do parágrafo único do artigo 11 da 
Lei 2668, que regulamenta o transporte de passageiro através 
de motocicletas. Autor Terciliano Gomes Araújo. É feita a leitura 
na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor ressalta 
que propõem essa alteração na Lei para que possa ser 
diminuído o tempo para que o moto taxista possa voltar a 
explorar a atividade no prazo de dois anos, pois atualmente esse 
tempo de espera é de oito anos, um tempo muito longo na sua 
opinião. Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Nº066/019 – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios a 
divulgarem os descontos e os serviços gratuitos previstos em lei. 
Autor: Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro). É feita 
a leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O autor 
ressalta que esse projeto atende as necessidades dos 
moradores que receberam uma casa do programa Minha Casa 
Minha Vida, para quando forem regulamentar o imóvel possam 
receber o desconto de 50%. Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador Edimar 
Leandro solicita a retirada do projeto de sua autoria o Projeto de 
Lei Nº093/019 – Dispõe sobre isenção do pagamento da 
contribuição para o custeio da iluminação pública (CCIP), no 
município de Araguaína. O Sr. Presidente retira da pauta a 
referida matéria a pedido do autor da mesma.  Projeto de Lei 
Nº002/2020 – Institui no âmbito do Município de Araguaína o 
Agente Comunitário Ambiental, e dá outras providências. Autor: 
Divino Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.). É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. Em 1ª discussão. O Sr. 
Presidente informa que irão suspender a discussão desse 
projeto, pois a Secretária Fernanda Ribeiro já está presente e 
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após receberem e conversarem com a mesma voltarão a 

discussão das matérias da ordem do dia. Visita Institucional  
FERNANDA RIBEIRO BARBOSA –Superintendente Geral da 
FUNAMC. Assunto: Prestação de contas parcial das Cestas 
Básicas distribuídas à população que se encontra em 
vulnerabilidade social ante o atual cenário da pandemia COVID-
19. O Sr. Presidente convida a Sra. Secretária Fernanda para 
adentrar ao Plenário da Câmara Municipal e a convida para 
ocupar a Mesa Diretora, cumprimentando a mesma e 
agradecendo pela presença. Com a palavra a Secretária 
Fernanda, que cumprimenta a todos os presentes, diz que esta 
é uma grande oportunidade de poderem fazer essa prestação 
de contas e esclarecimentos para a nossa população com 
relação a esse trabalho das distribuição das cestas básicas 
diante dessa situação extrema que todos estão passando e 
ressalta que a FUNAMC distribuía anteriormente a epidemia 02 
(duas) mil cestas básicas por mês e agora está distribuindo  03 
(três) mil e quinhentas cestas por semana, ou seja, uma 
realidade totalmente diferente. A Sra. Secretária faz uma 
explanação sobre os valores das cotações de preços que foram 
feitos para a aquisição das cestas básicas, o Sr. Presidente 
solicita a Secretaria da Casa que providencie cópias desses 
documentos e distribua a todos os vereadores. O vereador 
Divino Bethânia Júnior cumprimenta a Sra. Fernanda e ressalta 
que gostaria de fazer uma solicitação a mesma para que possa 
ser inserido nesta cesta básica itens de limpeza e higiene 
pessoal, pois o que se tem visto a todo tempo pelas autoridades 
da saúde é para que as medidas de limpezas sejam 
intensificadas, sendo uma das formas de se combater esse 
vírus, contudo na cesta básica não há nenhum item de limpeza. 
A Sra. Secretária diz que 12 mil mascaras já foram distribuídas 
juntamente com as cestas básicas e faltam 08 mil e a Saúde 
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também adquiriu mascaras e informa também que os produtos 
de limpeza já serão inseridos na cesta básica. O vereador Divino 
Bethânia Júnior diz que estão enfrentando algo desconhecido e 
que é preciso que todos tenham consciência de tudo que está 
acontecendo e pede a FUNAMC que analise o posicionamento 
dos vendedores ambulantes que são os vendedores de picolé, 
espetinhos... e diz que com relação aos produtos que estão na 
cesta gostaria de fazer uma crítica de que os produtos que foram 
colocados deveriam ter um valor menor, mas sabe que a 
FUNAMC faz a cotação de preços e que essa é uma crítica aos 
empresários que deveriam olhar para essa crise e terem 
consciência, pois está sendo divulgado que há produtos de má 
qualidade nas cestas. A Sra. Secretaria Fernanda diz que é 
preciso discutir com as autoridades do Comitê da COVID sobre 
a flexibilidade dos ambulantes. Quanto aos produtos de limpeza, 
fizeram uma parceria irão receber um Repasse do Ministério 
Público do Trabalho e irão receber 100mil reais para comprar 
produtos de limpeza para inserirem nas cestas e ressalta que 
verificou os produtos de cerca de 02 mil cestas e não constatou 
nenhum produto com caruncho ou vencido e os repórteres do 
canal Record fizeram filmagem dessa ação e essa semana será 
a quinta vez de distribuição das cestas para os Moto taxistas. O 
vereador Delaíte Rocha (professor Delan) pergunta como é 
fornecida a cesta básica para uma família, é pelo número de 
moradores? A Sra. Secretaria Fernanda diz que quando o 
número excede de 07 (sete) moradores são distribuídas duas 
cestas para uma mesma família. O vereador Enoque Neto 
pergunta sobre os itens da cesta, porque não optar por itens 
melhores. A Sra. Secretária Fernanda diz que não podem 
discriminar as marcas dos produtos no processo, o que fazem é 
a solicitação do produto por nome e não por marca e faz a 
discriminação dos itens que compõem a cesta básica que são 
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eles: Farinha de milho, feijão, açúcar, sal, arroz, extrato de 
tomate, macarrão, café, óleo, leite em pó e biscoito de sal, 
destaca que a cesta é composta de onze itens. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que a dúvida é quanto à questão de 
haver pessoas que possam estar usando esse momento para 
ganhar sobre isso e se possível a Sra. Fernanda possa trazer 
uma cesta básica para registrarem, fotografarem a cesta para 
que fique arquivado e que possam verificar de perto os produtos 
dessa cesta. A Sra. Secretária Fernanda diz que sim, não tem 
problema nenhum e solicita da sua assessoria que providencie 
para que busquem uma cesta básica para que os vereadores 
possam verificar de perto a mesma. O vereador Alcivan 
Rodrigues pergunta sobre o cadastro das pessoas que estão 
recebendo essa cesta, como está sendo feito e quais os critérios 
usados? A Sra. Secretária Fernanda diz que é um cadastro 
simples e fácil de resolver, mesmo sabendo que há algumas 
situações diferentes, mas não há complicações quanto ao 
preenchimento dos dados do cadastro e que na data de hoje 
estão atendendo pessoas que fizeram o cadastro no dia 15 
desse mês e a única possibilidade de excluir do cadastro o nome 
ou não dar certo o referido cadastro é quando a pessoa digita o 
CPF errado. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) questiona se 
as cestas estão sendo entregues nas residências ou na própria 
FUNAMC. A Sra. Secretaria diz que nos dois lugares, tanto nas 
residências quanto na Secretaria dependendo do público alvo 
que será entregue. O vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
pergunta sobre o cadastro se é feito através de um aplicativo ou 
pessoalmente. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) 
questiona se há uma previsão do quanto se vai investir na 
compra das cestas dentro da previsão dessa recessão e se tem 
uma data prevista. A Sra. Secretária Fernanda diz que não há 
uma data precisa, mas fizeram uma previsão otimista para até o 
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final do mês de maio e uma previsão pessimista de até o final do 
mês de setembro, mas tem consciência de que a crise irá 
perdurar por mais tempo pois muitas pessoas ficarão 
desempregadas quanto essa situação acabar. O vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que é preciso fazer uma 
previsão de mais trinta dias após o término da epidemia pois 
muitas pessoas ficarão desassistidas, mesmo depois que isso 
tudo passe. A Sra. Secretaria diz que concorda com o vereador 
Delaíte Rocha (Professor Delan) quanto à necessidade da 
população, só que não podem realizar cotações aleatoriamente, 
mas que estão cientes das necessidades e conforme forem 
vendo as necessidades, irão realizando as ações e irão atender 
a todos da melhor forma possível, com relação ao cadastro está 
sendo feito pelo site da Prefeitura e que é bem simples. O 
vereador Geraldo Silva fala a respeito dos CRAS, se não seria 
importante mantê-los abertos para ajudar na questão da 
população que precisa dessa ajuda, pois é um local que pode 
ajudar, questiona também  se não seria viável uma reunião com 
os Presidentes dos bairros para que este possam sinalizar a 
respeito das suas comunidades e sinalizarem as pessoas que 
estão com maiores necessidades e até mesmo ajudarem na 
distribuição dessas cestas, o vereador Geraldo Silva sugere uma 
parceria da Secretaria com os produtores rurais e locais para 
aquisições dos produtos como uma forma de valorizar os 
pequenos produtores e questiona também sobre a distribuição 
das cestas básicas para as famílias dos estudantes da zona rural 
e do município de Araguaína. Com a palavra a Sra. Secretaria 
Fernanda diz que com relação aos CRAS as atividades coletivas 
estão suspensas e que precisou concentrar todas as equipes da 
Secretaria com os funcionários que estão disponíveis sem risco, 
para ajudarem nas ações de atendimento a nossa população e  
por isso estão com todas  as equipes ajudando nos trabalhos e 
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que inclusive Araguaína é o único município que está realizando 
esse trabalho e com grande efetividade e que hoje o serviço está 
bem mais efetivo pois estão realizando o trabalho por regiões e 
se há alguma pessoa que fez o cadastro e não está recebendo 
que enviem a ela via WhatsApp o nome e o número do CPF da 
pessoa para que ela verifique. Com relação a vinculação de 
benefícios através dos líderes de bairros, é algo que vê muito 
difícil, pois os benefícios eventuais é uma questão muito 
delicada e que pode trazer problemas essa vinculação ainda 
mais num ano de eleição, por isso no seu ponto de vista essa 
situação não seria viável e nem recomendável.  Diz que irão 
preparar ações para o atendimento das comunidades rurais de 
uma forma que atenda a logística e acredita que em breve 
estarão realizando isso e estão também estudando a legalidade 
da compra dos produtos dos produtores rurais e locais, e se for 
permitido legalmente será sim realizado, quanto a situação da 
merenda escolar é uma questão exclusiva da Secretaria 
Municipal da Educação. Com a palavra o vereador Carlos Silva 
diz que observou que foram feitas quatro cotações e que 
verificou que há um local onde uma cesta custa R$ 47,00 reais, 
mas como a Sra. Secretaria lhe informou que este local não tem 
interesse de fornecer para o município e pergunta se esses 
locais onde foram feitas as cotações não teriam como 
oferecerem menores valores. A Sra. Secretaria Fernanda diz 
que o Atacadão que é o local desse valor, lhe informou que não 
há interesse de fornecer para o município, porque precisaria 
contratar mais funcionários para a montagem das cestas, 
ressalta que quando fazem as cotações de preços apresentam 
os preços aos estabelecimentos para tentarem conseguir 
menores preços, só que chegam num determinado ponto que 
esses valores não reduzem mais e ressalta que caso precisem 
comprar mais cestas futuramente não sabem o valor que irão 
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pagar devido a essa situação que estão enfrentando. O vereador 
Carlos da Silva solicita da Sra. Secretaria Fernanda que possa 
fornecer a esta Casa de Leis os nomes e telefones das pessoas 
que receberam a cesta básica para que fique bem claro essa 
situação e que iria fazer essa solicitação através de 
requerimento, mas já deixa solicitado essa questão. A Sra. 
Secretaria Fernanda diz que já fizeram um levantamento das 
pessoas que já receberam cestas e fizeram um relatório para 
encaminhar ao Tribunal de Contas e que não há problema em 
fornecer essas informações ao vereador que solicitou. Com a 
palavra o vereador Terciliano Gomes diz que observou que é 
uma grande demanda que a FUNAMC está enfrentando bem 
diferente e que não estavam esperando e que toda a equipe da 
referida secretaria está de parabéns pelo trabalho e esforço 
nessa situação atípica e que chegaram a entregar cerca de 12 
mil cestas por semana é muito trabalho, ressalta que como foi 
dito pela Sra. Secretaria Fernanda que os itens de limpeza serão 
inseridos na cesta, já lhe deixou mais tranquilo quanto a essa 
questão. O vereador Terciliano Gomes ressalta que há situações 
que precisam ser estudadas com cautela como é a situação dos 
moto taxistas, mas o que está sendo visto é uma tentativa de se 
fazer o melhor possível. Com a palavra a Sra. Secretaria 
Fernanda informa que a cesta básica que solicitou que 
trouxessem, chegou e está à disposição para análise dos 
vereadores e faz uma explanação de mais valores referentes a 
cesta básica e deixa disponível caso algum vereador queira 
cópia, o Sr. Presidente solicita que sejam retirados copias da 
documentação que a Sra. Secretaria Fernanda deixar 
disponível, sempre que for solicitado por algum vereador. O 
vereador Edimar Leandro questiona sobre o sepultamento, caso 
alguém venha a falecer de COVID na nossa cidade, se a 
Secretaria – a FUNAMC está preparada para realizar esse 
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sepultamento. A Sra. Secretária Fernanda diz que sim, estão 
preparados e que já há locais disponíveis no Cemitério Jardim 
das Paineiras e será cumprido todas as normas de segurança. 
O vereador Wagner Enoque solicita do Sr. Presidente que possa 
formar uma comissão de vereadores para acompanhar as 
reuniões que estão sendo realizadas pelo Comitê de combate a 
COVID e cumprimenta a Sra. Secretária Fernanda pelo trabalho 
que vem realizando.  A Sra. Secretaria Fernanda informa que foi 
montado um banheiro na Praça das Bandeiras com o 
fornecimento de toalhas e roupas limpas e que estão sendo 
fornecidas aos moradores de ruas e já deixa solicitado aos 
vereadores e a todos que se tiverem roupas masculinas para 
doações que as façam, pois estão precisando muito. Com a 
palavra o Divino Bethânia Júnior diz que é preciso que haja uma 
higienização altíssima nesse banheiro, pois de acordo com 
informações que recebeu de uma médica infectologista uma 
pessoa contaminada quando usar um banheiro e outra em 
seguida usar será contaminada se não houver a higienização de 
forma correta. A Sra. Secretária Fernanda diz que sim o banheiro 
instalado na Praça das Bandeiras está sendo feito a higienização 
de forma correta e com todos os equipamentos de proteção e 
segurança necessários. O vereador Gilmar Oliveira diz que 
gostaria de falar sobre a questão de reclamações sobre o mal 
atendimento dos funcionários da FUNAMC as pessoas que 
estão indo buscar a assistência da cesta básica. A Sra. 
Secretária Fernanda diz que é preciso analisar e verificar com 
cautela sobre essas reclamações de mal atendimento, pois há 
pessoas que somente por receber um não, ou seja, por dizerem 
que o nome não está incluído na lista de recebimento,  já saem 
dizendo que foi maltratado, sendo que muitas vezes o nome da 
pessoa não consta na lista por um erro na hora de fazer o 
cadastro ou de informar dados e pede aos vereadores que 
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informe a ela sobre essas reclamações, pois estará verificando 
pessoalmente essas questões. Com a palavra o vereador 
Gideon Soares fala sobre uma propositura que protocolou hoje 
na Casa que é de sua autoria e também do vereador Divino 
Bethânia Júnior, onde solicitam do Sr. Prefeito que estude uma 
forma dos ambulantes voltarem a trabalhar e deixa bem claro 
que isso não é uma afronta ao Sr. Prefeito e sim um atendimento 
aos inúmeros pedidos que receberam dos vendedores 
ambulantes e também gostaria de parabenizar a Sra. Secretaria 
Fernanda pelo excelente trabalho que ela e a sua equipe estão 
realizando frente a essa difícil situação que estão enfrentando.  
A Sra. Secretária diz que essas decisões precisam ser feitas 
com cautelas, para que não ocorra judicialização mas que irá 
levar essa demanda ao Sr. Prefeito, mas que os próprios 
vereadores podem interceder sobre essa questão. O Sr. 
Presidente informa que as reuniões que estão sendo feitas 
através das vídeo conferências, pelo Comitê de Combate ao 
COVID, vários representantes de Instituições, Órgãos e 
representatividades participam e que foi informado que hoje 
ocorrerá outra reunião e que irá repassar o link da reunião para 
todos os vereadores, mas caso algum vereador queira lhe 
repassar alguma demanda poderá levar o assunto para pontuar 
na reunião. O vereador Leonardo Lima questiona quantas 
pessoas já foram atendidas? A Secretaria Fernanda diz que já 
foram atendidas 11 mil famílias. O Sr. Presidente informa que 
após a conclusão dessa parte da sessão da visita da Sra. 
Secretária Fernanda as discussões das matérias ficarão para a 
próxima sessão devido o adiantar da hora e por precações de 
segurança pelo período da epidemia que estão enfrentando. O 
vereador Divino Bethânia Júnior solicita ao Sr. Presidente que 
possa ser inserido e votado um requerimento de sua autoria e 
de vereador Gideon Soares sobre a questão dos ambulantes 
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para que possa ser levado ao Sr. Prefeito. O Sr. presidente diz 
que para não ser injusto com os demais vereadores e com um 
vereador que também lhe fez uma solicitação igual a essa, 
deixará todas as matérias para serem apreciadas na próxima 
sessão, mas que irá levar uma cópia dessa propositura para 
informar o Sr. prefeito sobre a demanda. O vereador Marcus 
Marcelo cumprimenta e parabeniza a Sra. Secretária Fernanda 
pelo seu trabalho e diz que há algo que lhe preocupa muito que 
é o impacto pós pandemia, pois conversou com o Sr. Prefeito e 
o mesmo lhe informou que para o ano que vem haverá uma 
queda da arrecadação do município de mais de 40 milhões, ou 
seja, será um grande impacto para a nossa cidade e para a 
nossa população e que as ações que estão sendo tomadas são 
para que essa epidemia não prejudique, não atinja um número 
maior ainda da nossa sociedade e manifesta seu apoio para 
ajudar no que for preciso. A Sra. Secretaria Fernanda agradece 
a todos que manifestaram apoio e ressalta que estão 
trabalhando para que consigam atender a nossa população da 
melhor forma possível e que está à disposição para ajudar e que 
podem lhe procurar sempre que for necessário. O vereador 
Divino Bethânia Júnior convida a todos os vereadores para a 
abertura da cesta básica e verificação dos produtos da cesta 
fornecida e informa que após a verificação dos produtos a cesta 
será devolvida a Sra. Secretária Fernanda Ribeiro. O Sr. 
Presidente agradece a presença da Secretária Fernanda Ribeiro 
e que foi uma importante prestação de contas com informações 
de suma relevância e informa a todos os vereadores que a 
votação do Projeto de Lei Nº062/019 – Altera a redação do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei 2668, que regulamenta o 
transporte de passageiro através de motocicletas, de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo está sendo anulada, devido 
ao parecer do referido projeto ser inconstitucional, ou seja, terão 
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que votar primeiramente o parecer para posteriormente votarem 
a referida matéria, visto isso o Sr. Presidente reforça a 
informação que a Votação do Projeto de Lei Nº062/019 foi 
anulada.  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.  
  
     


