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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Ao primeiro dia do mês de 
junho 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, 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 dezesseis. Havendo número legal o Sr. 
Presidente declara aberta esta sessão e convida a vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) para fazer a leitura da Bíblia. O 
vereador faz a leitura do Salmo – 123.  O secretario em exercício 
vereador Gilmar Oliveira faz a leitura da ata da sessão anterior. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Ordem 
Do Dia: Projetos para as Comissões: Projeto de Decreto 
Legislat ivo Nº015/2020 –  Concede Título de Cidadã 
araguainense a Sra. Eloisa Helena Alves Milhomem, e dá outras 
providências. Autora: Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso). Projeto de Decreto Legislativo Nº016/2020 – Concede 
Título de Cidadão araguainense ao Sr. Expedito Ferreira 
Bezerra, e dá outras providências. Autor: Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro). Os referidos projetos serão 
encaminhados as comissões competentes. O vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona) chega a sessão e assume 
os trabalhos de Secretário da Mesa Diretora, passando a ter o 
quórum de dezessete vereadores nesta sessão.   Para votação 
de acordo com o Art. 172, Parágrafo Único, do Regimento 
Interno. Mensagem de Veto Nº003/2020 – Ao Autógrafo de Lei 
Nº3146/2020 – Determina a disponibilização de aulas de Karatê 
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nas escolas públicas municipais de Araguaína, autoriza a 
celebração de parceria para o ensino dessa arte marcial, e dá 
outras providências. É feita a leitura na íntegra do referido Veto. 
É feita a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação 
que é pela rejeição do referido Veto. É feito a leitura do Parecer 
Jurídico que é pela manutenção do referido Autógrafo de Lei. 
Em discussão o Veto ao Autógrafo de Lei Nº3146/2020. O 
vereador Alcivan fala a respeito do seu requerimento que já foi 
protocolado no mês anterior e não entrou na pauta que trata 
sobre a questão da distribuição de cestas básicas para os alunos 
da rede municipal de ensino e consta na pauta de hoje um 
requerimento de autoria do vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
de mesmo teor e que o autor estará retirando a sua propositura, 
e a assessoria do mesmo já está providenciando um novo 
requerimento que será de autoria do vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) e dele vereador Alcivan Rodrigues, já deixa a 
solicitação para que o mesmo entra na pauta de hoje. O Sr. 
Presidente informa que essa matéria não está em discussão e 
no momento certo colocará o mesmo em discussão, pois estão 
discutindo o veto e que irão votar primeiramente o Parecer da 
Comissão que é pela rejeição do veto. Em votação o Parecer da 
Comissão pela Rejeição ao Veto. Sendo o Parecer aprovado por 
maioria com um voto contrário do vereador Leonardo Lima. Em 
votação o Veto ao Autógrafo de Lei Nº3146/2020. Sendo 
Rejeitado o Veto por maioria. Com um voto favorável ao veto do 
vereador Leonardo Lima. Projeto para 1ª votação: Projeto de Lei 
Nº022/2020 – Concede abono salarial a servidores municipais 
que atuam no combate à pandemia da COVID-19, e dá outras 
providências. Autor: Executivo Municipal. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) ressalta que surgiu uma dúvida com 
relação a este projeto, visto isso, solicita alteração de pauta para 
que este projeto possa ser votado após sanarem as dúvidas. O 
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Sr. Presidente faz a alteração da pauta e informa que darão 
continuidade na ordem do dia com a apreciação e votação dos 
requerimentos. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado): Nº1101/2020 e Nº1102/2020. O Sr. 
Presidente insere na discussão o Requerimento de Nº1166/2020 
de autoria dos vereadores Alcivan Rodrigues e José Ferreira 
(Ferreirinha) conforme solicitação feita pelos referidos autores. 
Em discussão. O vereador Alcivan (Soldado Alcivan) ressalta a 
importância das proposituras apresentadas, mas diz que 
gostaria de ressaltar a propositura de Nº1166/2020 que trata da 
questão da distribuição de cestas básicas para os alunos da 
rede pública de ensino municipal, pois há muitas famílias que 
estão passando por dificuldades e necessidades e agradece ao 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) pelo apoio e por ter dividido 
a autoria dessa propositura.  O vereador Divino Bethânia Júnior 
destaca que é preciso que parem de fazer política com a 
distribuição das cestas básicas, uma vez que, isso não devem 
ser usados com esse fim, pois há pessoas que estão 
enfrentando situações de extrema dificuldades devido a falta de 
alimento e diz que ele costuma sempre doar cestas básicas 
quando lhe pedem, só que sempre fez com recursos próprios, 
nunca ligou para a Secretária Municipal da Promoção Social 
para pedir doação de cesta básica e nem faz divulgação de suas 
doações, ou seja, é preciso que as pessoas se conscientizem 
que essa ajuda é para as famílias e pessoas que estão passando 
dificuldades pela Pandemia que estão enfrentando, e não para 
fazerem política com essa situação e parabeniza os vereadores 
Alcivan e José Ferreira (Ferreirinha) pela iniciativa dessa 
propositura.  O vereador Geraldo Silva espera que a Assistência 
Social possa fazer a distribuição dessas cestas, uma vez que, 
os recursos que seriam destinados para comprar merenda 
escolar não estão sendo usados, com isso deve ser utilizado 
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para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino. O 
vereador José Ferreira (Ferreirinha) cumprimenta a Sra. Ana 
Paula que está presente nesta sessão representando as mães 
dos alunos da rede pública municipal de ensino e destaca que 
esse pedido não é apenas uma solicitação, é uma reivindicação 
para o cumprimento da Lei nº13937/2020 e faz a leitura da 
mesma e que tem certeza que recursos não falta para que essas 
cestas possam ser entregues nas residências dos alunos da 
rede de ensino municipal, pois muitas mães não estão podendo 
trabalhar e assim como seus esposos e com isso já estão 
passando por necessidades como a falta de alimento para seus 
filhos. O vereador Marcus Marcelo cumprimenta a representante 
das mães dos alunos da rede pública de ensino municipal, e 
parabeniza os autores da matéria pela iniciativa da mesma, 
destaca que gostaria de congratular com as palavras do 
vereador Divino Bethânia Júnior, pois ele também nunca 
solicitou da Sra. Secretária da Promoção Social doação de 
cestas básicas e que não pode com certeza ser aceito que usem 
essa si tuação para fazerem pol ít ica.  Em votação os 
requerimentos Nº1101/2020, Nº1102/2020 e Nº1166/2020. 
Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente suspende a 
sessão para uma reunião na sala da Presidência com todos os 
vereadores. Reaberto os trabalhos. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa 
Diretora. Requerimento do vereador Aldair da Costa Silva 
(Gipão) Nº1197/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos da Silva Leite: 
Nº1192/2020 e Nº1193/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino 
Júnior do Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1139/2020 e 
Nº1140/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da 
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Silva (Professor Delan): Nº510/2020 e Nº511/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro): Nº1190/2020 e Nº1191/2020. Em discussão. 
O vereador Edimar Leandro ressalta a propositura de 
Nº1191/2020 que é de suma importância, uma vez que, solicita 
a instalação de cabines portáteis de desinfecção e lavatórios de 
mãos em pontos estratégicos da nossa cidade, para o combate 
do COVID – 19. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto): Nº1112/2020 e Nº1113/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº1146/2020 e Nº1079/2020. Em discussão. O vereador 
Geraldo Silva ressalta que a propositura de nº1146/2020 solicita 
que a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde possa 
fazer a doação de kits de medicamentos conforme prescrição 
médica para as pessoas que testaram positivo para a COVID – 
19 na nossa cidade, visto que, muitas pessoas não tem 
condições de comprar os medicamentos e há outras situações 
em que as pessoas não sabem como proceder diante do 
resultado positivo, ou seja, é preciso que sejam orientadas a 
respeito da medicação que devem uti lizar. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1123/2020 e Nº1124/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa:  Nº1133/2020 
e Nº1134/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel Gomes da 
Silva (Israel da Terezona): Nº1154/2020 e Nº1155/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
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(Ferreirinha): Nº1179/2020. Em discussão. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) informa que o requerimento de 
Nº1178/2020 foi retirado de pauta, visto que, reapresentou outra 
propositura juntamente com o vereador Alcivan. Em votação a 
propositura de Nº1179/2020. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1167/2020 
e Nº1168/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Marcus Marcelo de 
Barros Araújo: Nº1117/2020 e Nº1190/2020. Em discussão.  O 
vereador Marcus Marcelo ressalta que as suas proposituras são 
solicitações da nossa população e que são de suma importância. 
O vereador Divino Bethânia Júnior destaca que já foi aprovado 
um requerimento de sua autoria para a realização de uma 
sessão de Audiência Pública para tratarem sobre as obras do 
setor Lago Sul, com a presença da Empresa responsável por 
essas obras, pois o Poder Público alega que não recebeu a obra 
da Empresa e a Empresa por sua vez, diz que repassou a obra 
para o Ex-Prefeito que na época era o Prefeito Valuar Barros. O 
vereador Marcus Marcelo diz que gostaria de deixar registrado 
um requerimento verbal para que no momento oportuno quando 
for realizado a audiência pública para tratar dos problemas 
referente ao setor Lago Sul que o Sr. Paulo morador do referido 
setor possa fazer uso da palavra na sessão de audiência pública, 
mas que irá orientar o mesmo a procurar a Secretaria da Câmara 
Municipal para proceder com a inscrição conforme determina o 
Regimento Interno. O vereador Delaíte Rocha (professor Delan) 
cumprimenta o autor pela inciativa das proposituras e destaca 
que com relação a essa situação do setor Lago Sul, que os 
moradores se unam e procurem seus direitos via judicial. O 
vereador Gideon Soares diz que é preciso também que a 
população cumpra com seus deveres com relação ao descarte 
de lixos e entulhos, pois é visto em várias localidades o acumulo 
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dos mesmos, ou seja, há muitas pessoas que cobram, mas que 
não fazem sua parte, com relação aos lotes baldios, é preciso 
que o Poder Público encontre uma forma de responsabilizar os 
proprietários e caso não consiga que encontre uma forma legal 
para usar esses terrenos baldios. O vereador Marcus Marcelo 
ressalta que no início do mandato do Prefeito foi feito uma 
grande mobilização de um mutirão de limpeza na nossa cidade 
e que está fazendo a solicitação para que esse serviço possa 
ser repetido, pois teve grandes resultados, quanto a questão dos 
lotes baldios, irá pesquisar a respeito, pois foi informado que há 
uma Lei da gestão da Ex-prefeita Valderez para a utilização 
desses lotes para as hortas comunitárias. O vereador Geraldo 
Silva cumprimenta o autor das matérias e manifesta seu apoio, 
pois mesmo diante dessa Pandemia que estão enfrentando, não 
pode ser esquecido que há as outras doenças, como a dengue, 
chicungunha e a Zica.   Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1048/2020 e Nº1049/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Tercil iano Gomes Araújo: 
Nº1066/2020 e Nº1067/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº789/2020 e Nº805/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A Sra. 
Presidente registra as presenças do Sr. Carlos Guimarães – 
Presidente do SISEPAR e da Sra. Elisangêla – Secretaria do 
SISEPAR. A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. 
Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) prorroga a sessão 
por mais uma hora. Em votação a prorrogação da sessão. Sendo 
aprovado por Unanimidade. Projeto para 1ª votação: Projeto de 
Lei Nº022/2020 – Concede abono salarial a servidores 
municipais que atuam no combate à pandemia da COVID-19, e 
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dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. É feita a 
leitura na íntegra do referido projeto. É feito a leitura dos 
Pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Finança e 
Orçamento que são pela constitucionalidade do referido projeto. 
Em 1ª discussão. O vereador Delaíte Rocha (professor Delan) 
ressalta que as tabelas que compõem o referido projeto estão 
muito confusas e incompletas e espera que o Executivo 
Municipal possa reformular essas tabelas, assim como a 
redação do projeto deixa dúvidas.  Em 1ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Com quatro abstenções dos vereadores; Delaíte 
Rocha da Silva (Professor Delan), Carlos da Silva Leite, Enoque 
Neto Rocha de Souza e José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). 
O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que gostaria de 
justificar a sua abstenção devido à redação do projeto deixar 
dúvidas e parece que a tabela que consta no projeto, não faz 
parte do mesmo, parece que está solta no corpo do projeto, por 
isso está se abstendo do seu voto até que as suas dúvidas, 
quanto a referida matéria, sejam sanadas. O Sr. Presidente 
informa que devido estarem em um ano político e diante das 
divulgações que estão sendo vistas por todos e por estarem 
expondo a Câmara Municipal, solicitou da Procuradoria Jurídica 
da Câmara Municipal um posicionamento sobre as “ 
Acusações/informações inverídicas e levianas em relação a 
Câmara Municipal” e coloca o referido documento para 
apreciação e votação do Plenário. Sendo o referido documento 
aprovado por unanimidade. Moção de Aplauso do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº115/2020 – À 
Empresa Top Alarmes, em nome do Sr. José Carlos Pereira da 
Silva e dos demais colaboradores, que completou 11 anos de 
trabalho em nossa cidade. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moções de Aplauso do vereador Terciliano 
Gomes Araújo: Nº134/2020 – À Empresa Toledo Fibra, pelos 
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seus 12 anos de funcionamento. Nº135/2020 – À Empresa Posto 
Filadélfia, pelos seus 18 anos de funcionamento. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Tribuna: Com a 
palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz que gostaria de 
usar a palavra para agradecer ao Sr. Prefeito Municipal, pois a 
obra de pavimentação asfáltica do Bairro de Fátima está 
começando a ser feita e gostaria de agradecer também a todos 
os vereadores, pois sem os mesmos não conseguiriam aprovar 
os empréstimos e convênios que são necessários para a 
realização de obras como esta. Destaca que com relação a esse 
ano ser um ano político, muito tem sido exposto nas rede sociais 
e que gostaria de deixar bem claro o seu posicionamento, diz 
que participou ativamente de situações políticas com o Sr. 
Prefeito Municipal Ronaldo Dimas e que é da Base do mesmo 
até o final deste ano, ou seja, até o final do mandato do Sr. 
Prefeito, só que há alguns políticos e vereadores que não 
passam de capacho do Prefeito e só agem de acordo com as 
ordens do mesmo, ressalta o vereador Divino Bethânia Júnior. 
Diz ainda que há pessoas que se submetem a determinadas 
situações para garantir a sua condição política, só que ele 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que a sua condição política, 
não está vinculada a isso e desafia de corpo presente, a 
qualquer pessoa a dizer o contrário e desafia a quem está 
falando da sua pessoa que fale pessoalmente a ele, e não 
fiquem falando pelas costas. Destaca que sempre se posicionou 
discordando dos Decretos Municipais, pois é a favor da abertura 
total de todo nosso comércio, inclusive dos Templos Religiosos 
e da Igrejas independente da crença religiosa, pois a população 
precisa de Deus acima de tudo. Ressalta mais uma vez, que 
deixa registrado o seus agradecimentos ao Sr. Prefeito Ronaldo 
Dimas, pelo asfalto do Bairro de Fátima, e que a sua fala é 
também o seu desabafo, pois não fica e nunca ficou calado 
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diante de nenhuma situação e pede que tirem o seu nome da 
boca de quem não merece e caso não tirem ele mesmo irá tirar 
não a força e sim num debate público só que não irá admitir 
calado que falem da sua pessoa. Em aparte o vereador Marcus 
Marcelo diz que gostaria de ressaltar que é testemunha da luta 
do vereador Divino Bethânia Júnior em prol do Bairro de Fátima, 
e que o mesmo mostra que reconhece o trabalho do Sr. Prefeito 
Ronaldo, isso é demonstrar grandiosidade nas ações, só que há 
pessoas que fazem a política pequena, distorcendo palavras e 
se prestando ao trabalho de leva e traz de fofocas. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que o Sr. Prefeito escolheu como pré-
candidato o Sr. Wagner e que deixou bem claro ao Sr. Prefeito 
que não irá apoiar o Wagner, pois irá escolher para apoiar como 
candidato a Prefeito da nossa cidade, ou o Deputado Elenil ou o 
Deputado Jorge Frederico que são filhos da nossa terra. Em 
aparte o vereador José Ferreira (Ferreirinha) parabeniza o 
vereador Divino Bethânia Júnior pelo posicionamento que 
sempre teve, sempre falando tudo que pensa e nunca precisou 
se esconder e que o mesmo deve estar muito feliz com a 
concretização do asfalto do Bairro de Fátima. Em aparte o 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que também ficará 
muito feliz quando o asfalto for para a Vila Bragantina e sabe 
bem do posicionamento do vereador Divino Bethânia Júnior e o 
cumprimenta mesmo discordando de algumas palavras, mas 
deseja muita força ao mesmo. Em aparte o vereador Gilmar 
Oliveira diz que está feliz pelo vereador Divino Bethânia Júnior 
ter conseguido o asfalto do Bairro de Fátima e parabeniza o 
mesmo pela sua luta. Em aparte o vereador Gideon Soares diz 
que o vereador Divino Bethânia Júnior está de parabéns pois 
esse é o retorno da sua luta. O vereador Divino Bethânia Júnior 
diz que não poderia deixar de registrar os seus agradecimentos 
ao Senador Eduardo Gomes que deu seu apoio e que continuará 
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mantendo o seu posicionamento de sinceridade e honestidade. 
Com a palavra vereador José Ferreira (Ferreirinha) diz que 
novamente usa a Tribuna para falar em defesa dos comerciantes 
da nossa cidade, pois se algo não for feito, irão enfrentar uma 
situação pior ainda que será a falência de muitos comerciantes 
e com isso enfrentarão muitos problemas, como caos financeiro 
e os recursos irão acabar e com isso irão enfrentar uma crise 
econômica gravíssima. Com a palavra o vereador Marcus 
Marcelo diz que iria apartear o vereador José Ferreira 
(Ferreirinha), e que a preocupação do mesmo, também é a sua 
preocupação, pois apresentou um requerimento que foi 
aprovado onde solicita o revezamento do comercio na abertura 
e foi informado que aconteceu uma reunião entre a ACIARA e o 
Sr. Prefeito Municipal e parece que houve um entendimento 
entre as partes e que será atendido a sua solicitação para o 
revezamento na abertura do comércio local. Diz que gostaria de 
ressaltar com relação a fala do Secretário Júnior Marzola, o 
mesmo foi infeliz na sua fala, pois foi uma fala desrespeitosa 
com os comerciantes da nossa cidade e que o Sr. Secretário 
deveria ter feito uma retratação a respeito, contudo é preciso 
que tenham muita calma e que é através do diálogo que 
c o n s e g u i r a m  s a i r  d e s s a  c r i s e .    
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.  
 


