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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dezenove 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, Enoque Neto Rocha de Souza, Geraldo 
Francisco da Silva, Gideon da Silva Soares, Gilmar Oliveira 
Costa, Israel Gomes da Silva, Leonardo Lima Silva, Marcus 
Marcelo de Barros Araújo e Maria José Cardoso Santos. Todos 
em número de quatorze. Havendo número legal o Sr. Presidente 
declara aberta esta sessão e convida o vereador Divino Bethânia 
para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura em Mateus 
– Capítulo – 06.  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 Nº203/2020 – SMF – Secretaria Municipal da Fazenda – 
Assunto: Encaminhamento dos Extratos Bancários referente ao 
mês de abril/2020. Oficio circular GVT Nº012/2020 – Gabinete 
do vereador Terciliano Gomes Araújo – Assunto:  Justificativa de 
ausência na sessão do dia 19 de maio de 2020. Oficio externo 
Nº04/2020 – Gabinete do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha) – Assunto: Comunicação de Ausência do vereador 
na sessão do dia 19 de maio de 2020. Ordem Do Dia: Projeto de 
Lei Nº077/019 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
comprovação pelas empresas licitantes de atendimento ao 
percentual mínimo de aprendizes contratados, que passa a ser 
exigido nos editais de licitação no âmbito do município de 
Araguaína. Autor: Edimar Leandro da Conceição. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade.  
Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé 
Cardoso): Nº998/2020 e Nº999/2020. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1040/2020 e 
Nº1041/2020. Em discussão. O vereador Marcus Marcelo 
ressalta que as proposituras que apresenta é para que possa ser 
atendido o Oficio da 2ª Relatoria quanto ao Plano de Ação para 
o retorno das aulas por meio virtual e também para que os 
contratos dos profissionais da Educação sejam mantidos neste 
período de Pandemia. O vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) destaca que gostaria de saber como será feito o 
acompanhamento dessas aulas online pelos alunos que residem 
na zona rural e para os alunos que não tem condições 
financeiras para terem os equipamentos necessários para 
fazerem esse acompanhamento virtual. O vereador Marcus 
Marcelo destaca que as suas proposituras são justamente para 
que o Sr. Secretário Municipal da Educação possa apresentar 
esse plano de ação, para que todos possam saber quais serão 
as ações, principalmente com essas situações citadas pelo 
vereador Delaíte Rocha (professor Delan). O vereador Geraldo 
Silva diz que já apresentou requerimento convidando o Sr. 
Secretário Municipal da Educação para vir a esta Casa de Leis 
para que essa situação e muitas outras pudessem ser debatidas. 
O vereador Marcus Marcelo informa que protocolou um 
requerimento hoje na Casa solicitando a criação de um Comitê 
para debater a Crise Econômica que estão passando devido a 
Pandemia do COVID – 19 e que na próxima semana será votado 
e encaminhado ao Sr. Prefeito.  Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva:  
Nº817/2020 e Nº818/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Israel 
Gomes da Silva (Israel da Terezona): Nº1006/2020 e 
Nº1007/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira 
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Costa: Nº1043/2020 e Nº1044/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Gideon 
da Silva Soares Nº1024/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Geraldo 
Francisco da Silva (Geraldo Silva) Nº1046/2020. Em discussão. 
O vereador Geraldo Silva ressalta que a sua propositura solicita 
ao Sr. Prefeito que possa ser destinado um local adequado para 
as pessoas que estão infectadas com o Coronavírus, 
obedecendo as normas e orientações da Organização Mundial 
de Saúde, uma vez que, há pessoas que moram com muitas 
outras e não conseguem fazer um isolamento dentro da própria 
residência por ter um número grande de pessoas e ressalta que 
muitos cidadãos estão questionando o que está sendo feito com 
os recursos que o Executivo Municipal recebeu que são cerca 
de 25 milhões. O vereador Edimar Leandro diz que conhece uma 
pessoa profissional de saúde que foi contaminada no Hospital 
Regional e esta mesma pessoa contaminou familiares por não 
ter tido condições de fazer o isolamento dentro da própria 
residência e isso foi semana passada e até hoje ninguém da 
Secretária Municipal da Saúde compareceu para verificar essa 
situação. O vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) destaca 
que essa situação é muito séria e que foi informado pela 
Senadora Kátia Abreu que os recursos que foram destinados por 
ela, que são no valor de 25 milhões já foram recebidos pelo 
Executivo Municipal e ressalta que essa propositura 
apresentada pelo vereador Geraldo Silva é de suma 
importância, pois são muitos os casos em que a pessoa 
infectada não tem como se isolar dentro de casa e deixa como 
sugestão a localidade onde funcionava a clínica de tratamento 
localizada na Avenida Filadélfia que foi desativada há muitos 
anos, e pode ser usada  para instalar esse local de tratamento 
do COVID - 19. O vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 
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cumprimenta a Sra. Ângela do setor Barros que está 
acompanhando a sessão online. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. O Sr. Presidente informa que com relação aos 60 
bilhões do Governo Federal, estes serão divididos para os 
Estados e Municípios, contudo 50 bilhões é livre para os 
investimentos em outras ações e desses 50 bilhões, 30 bilhões 
para serem divididos entre os Estados, 20 bilhões para serem 
divididos entre os municípios e 10 bilhões para serem investidos 
em medidas exclusivas para a área da Saúde e desses 10 
bilhões, 07 bilhões para os Estados e 03 para os Municípios, ou 
seja, como sempre é visto a menor parte fica para os municípios 
sendo que estes deveriam receber mais, uma vez que, é onde 
se tem os maiores problemas. Requerimentos do vereador 
Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): Nº556/2020, 
Nº563/2020 e Nº635/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1036/2020 
e Nº1037/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da 
Silva (Professor Delan): Nº291/2020 e Nº363/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Divino Júnior do Nascimento (Divino 
Bethânia Jr.): Nº1027/2020 e Nº1028/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Carlos da Silva Leite Nº1017/2020. Em discussão. O 
vereador Carlos Silva ressalta que diante de tantos 
questionamentos e dúvidas que estão surgindo diante dessa 
situação da Pandemia do COVID – 19, faz essa convocação a 
Sra. Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma possa 
comparecer nesta Casa de Leis para que os devidos 
esclarecimentos sejam feitos quanto as ações que estão sendo 
tomadas pela referida secretaria e solicita a Secretaria da Casa 
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que conste que a Sra. Secretaria apresente os comprovantes 
dos recursos utilizados no combate ao COVID – 19 e dos valores 
gastos e os recursos que ainda serão utilizados nessas ações. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. O vereador Marcus 
Marcelo faz uma solicitação verbal para que a sessão possa ser 
suspensa para receberem a Sra. Presidente da ACIARA, 
juntamente com alguns empresários para uma reunião com 
todos os vereadores. O Sr. Presidente diz que após a votação 
das proposituras da pauta irá suspender a sessão, mas que essa 
reunião possa ser feita no Plenário com a sessão suspensa, para 
cumprirem com o distanciamento e desde já o Sr. Presidente 
cumprimenta a Sra. Presidente da ACIARA e aos Empresários 
que vieram acompanhando a mesma para esta reunião. 
Requerimentos do vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): 
Nº964/2020 e Nº965/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador: 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1018/2020 e 
Nº1019/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente suspende a sessão para 
receberem a Sra. Presidente da ACIARA e os Empresários que 
estão acompanhando a mesma. A sessão é suspensa. Reaberto 
os trabalhos. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) assume a 
Presidência da Mesa Diretora. Indicações de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº017/2020 e 
Nº018/2020. As indicações serão encaminhadas a quem de 
direito. Tribuna: O vereador Divino Bethânia Júnior diz que os 
Empresários da nossa cidade fariam hoje uma manifestação 
através de carreata só que foram proibidos e que isso não pode 
acontecer pois a manifestação é livre, ou seja, estão indo contra 
a Constituição Federal, que garante que é livre a manifestação, 
mostra que foi feito uma carta aberta dos empresários que será 
encaminhada ao Sr. Governador solicitando o apoio do mesmo. 
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Destaca outra situação muito importante, que são os artistas da 
nossa cidade que estão passando dificuldades, assim como os 
garçons, os vendedores autônomos, devido à falta de trabalho 
em decorrência da Pandemia do COVID - 19 e que o Governo 
do Estado possa encontrar uma forma de apoiar esses 
trabalhadores, pois como não estão realizando eventos e não 
está sendo investido nada, que esses recursos possam ser 
destinados para a ajuda dos mesmos. O vereador Delaíte Rocha 
(Professor Delan) diz que gostaria de pedir aos nobres 
Deputados Estaduais, em especial ao Deputado Olyntho Neto 
do partido PSDB no qual é filiado e que ele vereador Delaíte 
(Professor Delan) também é filiado, que o Deputado Olyntho 
possa fazer gestão junto aos demais Deputados Estaduais para 
que peçam ao Governo do Estado para que o mais rápido 
possível instale o Hospital de Campanha na cidade de 
Araguaína, uma vez que, a nossa cidade está em primeiro lugar 
no número de casos do COVID – 19. O vereador Israel Gomes 
(Israel da Terezona) assume a Presidência da Mesa Diretora. A 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) registra que hoje se 
comemora o Dia da Amamentação, e que o banco de Leite do 
Hospital Maternidade Dom Orione está precisando de doações 
de leite, pois com essa Pandemia as doações estão em baixa. 
Nada mais havendo a tratar o Sr.  Presidente em exercício 
vereador Israel Gomes (Israel da Terezona) 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.  
  


