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  Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos onze dias do mês de Maio 
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 Junior do Nascimento, Edimar 
Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, Gideon da 
Silva Soares, Gilmar Oliveira Costa, 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 
dezesseis. Havendo número legal o Sr. Presidente declara 
aberta esta sessão e convida o vereador Leonardo Lima para 
fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Isaias – 
Capítulo – 41, Versículo – 10.  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 – UNIMED – Assunto: 
Agradecimentos pela aprovação da moção de aplauso 
nº021/2020. Ordem Do Dia: Projetos para as Comissões: Projeto 
de Decreto Legislativo Nº012/2020 – Concede Título de Cidadão 
araguainense ao Sr. Márcio Rocha, e dá outras providências. 
Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Projeto de 
Decreto Legislativo Nº013/2020 – Concede Título de Cidadão 
araguainense ao Sr. Marco Antônio Corrêa Galvão, e dá outras 
providências. Autor: José Ferreira Barros Filho (Ferreirinha). Os 
referidos projetos serão encaminhados as comissões 
competentes. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº713/2020 e Nº813/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) assume a Presidência da 
Mesa Diretora. Requerimentos do vereador Aldair da Costa 
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Sousa (Gipão): Nº992/2020 e Nº948/2020. Em discussão. O 
vereador Aldair da Costa (Gipão) autor das referidas 
proposituras ressalta a de nº992/2020 que trata da solicitação do 
pagamento integral de proventos dos servidores públicos 
municipais que ganham até 01 salário mínimo, visto que esses 
servidores não estão trabalhando devido à situação que todo o 
pais está enfrentando da Pandemia do COVID – 19 e que esses 
servidores não escolheram ficar em casa e devido à isso a 
maioria recebeu cerca de 400 (quatrocentos) reais, e com esse 
valor não conseguirão arcar com suas despesas e muitos estão 
passando dificuldades, por isso faz essa solicitação ao Sr. 
Prefeito para que o mesmo possa rever essa situação. Com 
relação a segunda propositura que solicita a construção de um 
viaduto, diz que é uma localidade onde o tráfego de veículos é 
muito intenso e a construção desse viaduto é de suma 
importância. Em aparte o vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
manifesta seu apoio nas referidas matérias e parabeniza o autor 
pela apresentação da propositura de nº948/2020 e diz que já 
passou da hora de construírem esse viaduto no cruzamento da 
Cônego João Lima e BR – 153. O vereador Delaíte Rocha 
(professor Delan) ressalta o Artigo 7º da Constituição Federal, 
no Inciso VI, garante ao trabalhador que este não pode receber 
menos que um salário mínimo e com a aparição do COVID – 19, 
a redução do salário mínimo vai de contradição com a 
Constituição Federal, uma vez que, o fechamento das escolas e 
creches houve-se a redução das despesas como agua, energia 
e material de limpeza, ou seja, se está tendo essa economia e 
as pessoas em casa onde há um consumo muito maior de 
alimentos, o Poder Público precisa garantir pelo menos o 
sustento dos cidadãos. O vereador Aldair agradece os apartes 
que foram feitos e não mandar os servidores para casa com a 
redução pela metade dos que ganham 01 salário mínimo. O 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

vereador Aldair (Gipão) agradece o apoio e pede o voto 
favorável dos vereadores. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente vereador Aldair da Costa (Gipão) 
reassume a Presidência da Mesa Diretora. Requerimentos do 
vereador Carlos da Silva Leite: Nº825/2020 e Nº826/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº759/2020 e Nº760/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor Delan): Nº259/2020 
e Nº972/2020. Em discussão. O autor ressalta que tem recebido 
muitos questionamentos de cidadãos com relação aos recursos 
recebidos e investidos relativos ao combate ao COVID – 19 e 
devido a isso está solicitando essas informações e está 
solicitando também um relatório das compras realizadas, assim 
como uma planilha com todas essas informações deste período, 
visto que devido a atual situação é sabido que podem executar 
compras com dispensa de licitação. O vereador Alcivan 
Rodrigues manifesta seu apoio e parabeniza o autor pela 
apresentação da referida propositura. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) agradece o aparte e solicita o apoio da Mesa 
Diretora para que faça gestão junto ao Executivo Municipal para 
encaminhe para esta Casa de Leis as devidas informações. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº747/2020 e Nº771/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº969/2020 e 
Nº970/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon da Silva 
Soares: Nº753/2020 e Nº823/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0406 | www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

Gilmar Oliveira Costa: Nº956/2020 e Nº957/2020. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº984/2020 e Nº985/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador José 
Ferreira Barros Filho (Ferreirinha): Nº830/2020 e Nº953/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza chega a sessão e 
registra a sua presença. Requerimentos do vereador Leonardo 
Lima Silva: Nº736/2020 e Nº801/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº980/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº763/2020 e Nº776/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº704/2020 e Nº705/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto) Nº554/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº117/2020 – De 
pesar à família do 2° Sargento José Benício Pereira da Silva e à 
família do 2º Sargento Osmanilton Castro Brito. Nº093/2020 –  
De aplausos e agradecimentos a todos os Policiais Militares do 
CIPAMA de Araguaína, em nome do Major QOPM Manoel Filho 
Pinto de Sousa Comandante da 2ª CIA BPM, pelo valoroso 
trabalho desempenhado com a segurança de nossa cidade, 
mesmo com a pandemia do Coronavírus, atuando normalmente, 
seguindo e respeitando o que é imposto pelas autoridades 
sanitárias e dando apoio necessário na luta ao Covid-19. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
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de Aplauso de autoria do vereador Divino Júnior do Nascimento 
(Divino Bethânia Jr.): Nº118/2020 – Ao 2° SGT Paulo Pereira de 
Medeiros, pelos relevantes serviços prestados ao povo do 
Tocantins, em especial à população de Araguaína. Nº119/2020 
– Ao 2° SGT Dionísio Pereira de Arruda, pelos relevantes 
serviços prestados ao povo do Tocantins, em especial à 
população de Araguaína. Em discussão. O vereador Divino 
Bethânia Júnior ressalta que apresenta essas moções e estará 
apresentando outras mais parabenizando os policiais que se 
destacaram pelas suas ações e continuam dando exemplos de 
dedicação à nossa população e espera que o  Sr. Governador 
do Estado do Tocantins possa olhar para esses Policiais 
Militares e que conceda aos mesmos as promoções necessárias 
pelas suas conquistas e atuações dentro da Policia Militar e 
destaca que  não é para afrontar o Governo do Estado e sim 
para que este olhe com atenção aos policiais que serão 
mencionados nas moções que apresentar. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº083/2020 – À Empresa 
Construtora NSA, pelos seus 21anos de funcionamento. 
Nº102/2020 – À Empresa Eletrofase Materiais Elétricos, pelos 
seus 18 anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Indicação de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) Nº007/2020. 
Indicação de autoria do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro) Nº008/2020. Indicações de autoria do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº009/2020 e 
Nº010/2020. As referidas indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Moção de Pesar Nº123/2020 de autoria da 
vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) – A Família da 
Sra. Josefa Campelo Pinheiro. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. A sessão é suspensa. Reaberto os 
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trabalhos. Para votação: De acordo com o Art. 172, Parágrafo 
Único do Regimento Interno. Mensagem de Veto Nº001/2020 – 
Ao Autógrafo de Lei nº3141/2020 – Reconhece o caráter 
educacional e formativo da Capoeira, e autoriza a celebração de 
parcerias para o ensino dessa arte marcial nos estabelecimentos 
de educação básica e em outros órgãos da administração 
pública municipal, e dá outras providências. É feita a leitura na 
íntegra do referido Veto. Em discussão o Veto ao Autógrafo de 
Lei Nº3141/2020. O vereador Alcivan Rodrigues diz que gostaria 
de agradecer a Comissão que exarou o Parecer contrário à esse 
Veto apoiando o seu projeto e pede o apoio de todos os 
vereadores para que votem contrário ao referido veto. Em 
votação o Veto ao Autógrafo de Lei Nº3141/2020. Rejeitado o 
Veto por maioria. Com um voto favorável ao veto do vereador 
Leonardo Lima Silva. Para votação: De acordo com o Art. 183, 
Parágrafo 1° e Art. 187 do Regimento Interno. Projeto de Decreto 
Legislativo Nº007/2020 – Dispõe sobre aprovação do parecer 
prévio do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, relativo à 
prestação das contas da Prefeitura do Município de Araguaína, 
referente ao Exercício de 2011 – Gestor: Félix Valuar de Sousa 
Barros. É feito a leitura do referido Projeto de Decreto 
Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo Nº008/2020 – Dispõe 
sobre aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins, relativo à prestação das contas da 
Prefeitura do Município de Araguaína, referente ao Exercício de 
2012 – Gestor: Félix Valuar de Sousa Barros. É feito a leitura do 
referido Projeto de Decreto Legislativo. Em discussão. O 
vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) pede Vistas dos dois 
Projetos de Decretos Legislativos Nº007/2020 e Nº008/2020. Em 
votação o Pedido de Vista feito pelo vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan). Aprovado o Pedido de Vista por 
Unanimidade. Considerações Pessoais: O vereador Divino 
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Bethânia Júnior ressalta que é preciso saber as informações 
corretas e verdadeiras com relação a essa situação que estão 
enfrentando da Pandemia do COVID – 19, diz que após acabar 
essa pandemia irão enfrentar situações calamitosas, pois é 
preciso que as pessoas saibam distinguir que o isolamento não 
irá salvar toda a população, o isolamento é para que todos não 
se contaminam de uma só vez, para que isso não gere um caos 
ao sistema de saúde, mas destaca que há anos enfrentam caos 
na área da Saúde, pois são anos e anos solicitando a abertura 
da UPA da Vila Norte, solicitando a construção do Hospital Geral 
de Araguaína, pedindo a ampliação do Hospital Regional e 
somente agora as autoridades vem falar de preocupações com 
a nossa Saúde. O vereador Divino Bethânia diz ainda que é 
preciso que toda a população se conscientize que é para ficar 
em casa quem é do grupo de risco, quem não está bem de saúde 
e quem está positivo para essa doença, os demais precisam e 
devem sair para trabalhar, pois se assim não for irão enfrentar 
um caos ainda maior que será o desemprego, a resseção 
financeira e até mesmo suicídios provocados por essa situação, 
diz ainda que assistiu pela internet uma reunião da Prefeitura 
onde estavam debatendo essa situação da Pandemia – COVID 
– 19 e tinha cerca de umas vinte pessoas, e faz o 
questionamento porque nessa reunião pode mais de oito 
pessoas juntas e aqui no Parlamento os vereadores não podem 
comparecer para trabalhar? Por isso ressalta que os vereadores 
devem sim continuar cumprindo com seus deveres que é de 
representar a nossa população, de buscar melhorias, de ajudar 
no que for possível diante dessa situação que estão enfrentando, 
e que ele, vereador Divino Bethânia Júnior, continuará 
cumprindo com a sua função de vereador.  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 
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depois de lida e aprovada será devidamente assinada.  
 
  


