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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dois dias 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 Junior 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, 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 dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Geraldo Silva para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura em Salmo – 23.  O secretario vereador 
Israel Gomes (Israel da Terezona) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Ordem Do Dia: Com a palavra o vereador Divino 
Bethânia Júnior cumprimenta os representantes dos bares e 
restaurantes da nossa cidade que estão presentes, e como 
estão limitando a entrada de pessoas para evitar aglomerações, 
e para não infringir ao Regimento Interno da Casa, que a sessão 
possa ser suspensa para conversarem com os mesmos em 
Plenário e caso algum representante queira fazer uso da palavra 
que a palavra possa ser aberta ao mesmo. Com a palavra o 
vereador Carlos da Silva diz que tudo foi fechado na nossa 
cidade, contudo  o nível de crescimento da curva de contágio da 
COVID – 19 continuou aumentando, mas sempre os culpados 
dessa crise é o Sr. Presidente Bolsonaro e o comércio, e que 
esses nunca foram para as mídias pedir para ficarem em casa, 
o que se vê são Desembargadores, Juízes, Promotores, 
políticos até funcionários públicos, ou seja, os que sabem que 
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tem seus salários garantidos pelo poder público, questiona então 
porque não fazem campanhas de incentivo ao trabalho, de 
incentivo fiscal aos comerciantes, aos empresários, ou seja, 
porque não ajudam a população, não é visto nada sendo feito, a 
não ser esperando os recursos públicos chegarem nas 
prefeituras nos governos, enquanto que os trabalhadores do 
comercio em geral está passando por dificuldades. Diz que é a 
favor da campanha fica em casa quem é do grupo de risco, e 
não ao trabalhador que precisa trabalhar para o sustento da sua 
família. O Sr. Presidente diz que os representantes presentes 
serão ouvidos da mesma forma que foram ouvidos os 
representantes da ACIARA, ressalta que irão agir de forma 
responsável, respeitando as medidas de proteção, ou seja, a 
sessão será suspensa para conversarem com os representantes 
dos bares e restaurantes da nossa cidade. O vereador José 
Ferreira (Ferreirinha) diz que na sessão anterior se pronunciou 
a favor da abertura total do comércio, tomando todas as medidas 
de proteção necessária para o atendimento do público, pois 
sempre se manifestou muito preocupado com a crise financeira 
que já estão enfrentando. Com a palavra o vereador Terciliano 
Gomes ressalta que é preciso ter muito cuidado com essa 
situação que estão enfrentando e destaca que há empresários 
que conseguiriam ficar fechados por terem condições 
financeiras para isso, contudo não teriam como arcar com as 
despesas dos funcionários e dos encargos e impostos que são 
muitos. Requerimentos do vereador Wagner Enoque de Souza:  
Nº806/2020 e Nº808/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1068/2020 e Nº1100/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. A sessão 
é suspensa. Reaberto os trabalhos. Projeto de Lei Nº022/2020 – 
Concede abono salarial a servidores municipais que atuam no 
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combate à pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 
Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação.  O 
vereador Terciliano Gomes diz que gostaria de manifestar os 
seus sentimentos e com certeza os sentimentos de todos os 
parlamentares, que gostariam que esse projeto pudesse 
beneficiar a todos os servidores municipais da saúde, ou seja, 
poderia ter um alcance maior, mas com a consciência de que 
não podem atrapalhar quem irá receber o abono salarial irá votar 
favorável. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) diz que 
na primeira votação absteve-se do voto, contudo foram feitas as 
correções redacionais necessárias ao referido projeto, visto isso 
irá manifestar seu voto favorável. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) diz que conversou bastante com o vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) e que também irá votar favorável. O 
vereador Geraldo Silva destaca que também tem o 
entendimento que esse projeto poderia contemplar mais 
servidores, pois estão vendo que os gestores estão recebendo 
muitos recursos federais, mas que irá votar favorável por 
entender que mesmo sendo pouco mas estará ajudando uma 
parcela dos profissionais da saúde. O vereador Enoque Neto 
manifesta seu voto favorável por ter sanado suas dúvidas. O 
vereador Divino Bethânia Júnior diz que é preciso que fique claro 
que não somente os profissionais que estão nas Unidades 
Básicas de Saúde que foram destinadas para o combate da 
COVID – 19 precisam receber esse abono, pois todo o 
profissional que trabalha numa Unidade Básica de Saúde 
também está na linha de frente, pois as pessoas que procuram 
as Unidades Básicas de Saúde ninguém sabe como estão, ou 
seja, qualquer pessoa pode procurar uma Unidade Básica de 
Saúde e estar contaminada, por isso sabe da necessidade de 
valorizar a todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde 
e que gostaria de agradecer aos vereadores Gideon Soares, 
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Marcus Marcelo, Aldair da Costa e Delaíte Rocha (Professor 
Delan) que participaram hoje pela manhã de uma reunião com o 
Sr. Carlos Guimarães – Presidente do SISEPAR e que foram 
conversar com o Sr. Prefeito sobre a extensão desse projeto 
para todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde. O Sr. 
Presidente diz que gostaria de esclarecer que conversaram com 
o Sr. Prefeito e o mesmo esclareceu que esse recurso vem 
exclusivamente para os servidores da saúde que estão na linha 
de frente do combate da COVID – 19, e que o Sr. Prefeito disse 
que irá solicitar a Procuradoria Jurídica da Prefeitura para que 
seja feito um estudo para saber se poderá ser incluído os 
profissionais da saúde das demais Unidades Básicas de Saúde 
que não estão destinadas para o combate da COVID – 19. O 
vereador Carlos Silva diz que é preciso atentar para as 
atrocidades que estão ocorrendo com a chegada dessa 
Pandemia, muito tem sido feito aproveitando essa situação, ou 
seja, muitos servidores foram exonerados, foram trocados por 
não se enquadrarem nos padrões do Sr. Prefeito, ou seja, não 
pertencerem ao grupo político do mesmo, e que isso é um 
absurdo e que fala isso tranquilamente pois não tem e nunca 
teve cargos políticos na Prefeitura e nunca foi pedir nada ao Sr. 
Prefeito, tem a sua consciência tranquila, mas é preciso que 
todos saibam que, após passar as eleições os servidores não 
esperem mais nenhum benefício do Poder Público, pois o 
mesmo não precisará mais de votos. Com relação ao projeto que 
está sendo votado, ressalta que o mesmo irá beneficiar apenas 
uma minoria de servidores, sendo que todos os servidores da 
saúde são merecedores desse benefício, e que irá votar 
favorável para não atrapalhar aos que irão receber, mas que 
infelizmente só irá beneficiar uma minoria de servidores. Em 2ª 
votação o Projeto de Lei Nº022/2020. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Pastor 
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Paulo Júnior e deixa os seus agradecimentos ao mesmo. A 
sessão é suspensa para a reunião com os representantes dos 
bares e restaurantes da nossa cidade. Reaberto os trabalhos. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1180/2020, Nº1181/2020 e Nº1230/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº1050/2020 e Nº1051/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº1191/2020. Em 
discussão. O vereador Marcus Marcelo ressalta que faz a 
solicitação do cumprimento da Lei nº3100/2019, que proíbe 
queimadas nas vias públicas e nos imóveis urbanos do 
município de Araguaína, ainda mais, diante da situação que 
estão enfrentando com a Pandemia da COVID – 19, onde as 
pessoas que sofrem de doenças como asma e bronquite são do 
grupo de risco e com as queimadas coloca em risco a vida 
dessas pessoas. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Leonardo Lima Silva Nº1169/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1119/2020 e Nº1177/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona) 
Nº1156/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira 
Costa: Nº1173/2020 e Nº1174/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1125/2020 e Nº1126/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº1080/2020 e Nº1081/2020. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente prorroga 
a sessão por mais uma hora. Em votação a prorrogação da 
sessão. Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto) 
Nº1114/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1170/2020 e Nº1171/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº512/2020 e Nº513/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Carlos da Silva Leite: Nº1194/2020 e Nº1195/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão) 
Nº1196/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1103/2020 e Nº1104/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplauso do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº136/2020 – 
À Empresa Tintão, pelos seus 29 anos de funcionamento. 
Nº137/2020 – À Empresa Simão Ferramentas, pelos seus 10 
anos de funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados 
por Unanimidade. Moção de Pesar Nº140/2020 do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) – À Família do Sr. Manoel Ribeiro 
dos Santos (Cebolinha). Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moção de Aplauso Nº141/2020 do vereador 
Aldair da Costa Sousa (Gipão) – Ao Programa Show de Bola, 
pelos seus 12 anos no ar trabalhando em prol do Esporte em 
Araguaína e Região. Em discussão. O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) pede permissão para poder subscrever nesta 
moção. O Sr. Presidente diz que a moção está aberta para os 
vereadores que queiram subscrever e manifesta os seus 
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cumprimentos aos apresentadores do Programa Show de Bola.  
Em votação. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: O vereador 
Marcus Marcelo informa que nesta manhã entregou a liderança 
do Sr. Prefeito nesta Casa de Leis, e que faz esse comunicado 
com muita tranquilidade, mas que não poderia deixar de 
comunicar esta Casa de Leis e ao público que acompanha esta 
sessão, ressalta que o seu mandato só termina no final deste 
ano, mas gostaria de deixar bem claro que faz essa entrega para 
poder se dedicar a sua pré-candidatura à Prefeitura de 
Araguaína e deixa os seus agradecimentos aos vereadores e ao 
Prefeito Ronaldo Dimas pela confiança durante todo o tempo em 
que esteve à frente da liderança.  O vereador Alcivan Rodrigues 
deseja muito sucesso ao vereador Marcus Marcelo e o 
parabeniza pelo trabalho que realizou frente a liderança do Sr. 
Prefeito Municipal nesta Casa de Leis.  O vereador Israel Gomes 
cumprimenta o vereador Marcus Marcelo e ressalta que é 
conhecedor do trabalho do mesmo desde da época que a sua 
mãe foi vereadora e acompanhava a mesma e parabeniza o 
vereador Marcus Marcelo. A vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) assume a Presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Aldair da Costa (Gipão) diz que a nossa cidade é uma cidade 
abençoada e que tem bons nomes para a Pré-candidatura à 
Prefeitura e que o vereador Marcus Marcelo é um deles, assim 
como ele vereador Aldair da Costa (Gipão), e que sabe do 
grande trabalho que o vereador Marcus Marcelo vem realizando 
como vereador, quando foi Presidente desta Casa de Leis e 
como líder do Sr. Prefeito e o parabeniza desejando muito 
sucesso na sua nova caminhada. Em seguida o vereador Aldair 
da Costa (Gipão) – Presidente, reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Edimar Leandro diz que tem uma 
admiração pelo vereador Marcus Marcelo independente do 
grupo político que estejam ou que estiverem no futuro, mas que 
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fique registrado a sua admiração ao mesmo. O vereador Geraldo 
Silva cumprimenta o vereador Marcus Marcelo e deseja muita 
sorte nesta nova etapa. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) 
diz que o vereador Marcus Marcelo é seu amigo e que frequenta 
a casa do mesmo e que isso lhe orgulha muito, e acima de tudo 
parabeniza e deseja tudo de bom ao vereador Marcus Marcelo. 
O vereador Gideon Soares ressalta que o trabalho do vereador 
Marcus Marcelo é visto por todos, por isso deseja ao mesmo 
muito sucesso. O vereador Wagner Enoque cumprimenta o 
vereador Marcus Marcelo e deseja muitas bênçãos. O vereador 
Divino Bethânia Júnior diz que este é um momento de 
reconhecimento ao trabalho do vereador Marcus Marcelo, por 
isso não poderia deixar de parabenizar o mesmo, pelo trabalho 
que realizou como Presidente e como líder do Sr. Prefeito, pois 
estarão juntos até o final deste mandato. O vereador Marcus 
Marcelo agradece a todos que usaram a palavra e manifestaram 
apoio e reconhecimento a sua pessoa e deseja muito sucesso 
ao novo líder que deverá ser indicado pelo Sr. Prefeito nesses 
próximos dias. 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.  
 


