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  Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e cinco 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, José Ferreira Barros Filho, Leonardo Lima Silva, Maria 
José Cardoso Santos, Terciliano Gomes  Araújo e Wagner 
Enoque de Souza. Todos em número de quinze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador José Ferreira (Ferreirinha) para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 91.  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: Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1022/2020 e 
Nº1023/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Aldair da Costa Sousa 
(Gipão) Nº1073/2020. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Divino Júnior do 
Nascimento (Divino Bethânia Jr.): Nº1135/2020 e Nº1136/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Delaíte Rocha da Silva (Professor 
Delan): Nº446/2020 e Nº447/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Israel Gomes da Silva 
chega a sessão e registra sua presença e assume os trabalhos 
de Secretário da Mesa Diretora. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1069/2020 
e Nº1070/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
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de Souza (Enoque Neto): Nº555/2020 e Nº1109/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº1078/2020 e Nº1076/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gideon da Silva Soares: Nº1096/2020 e Nº1097/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº1095/2020 
e Nº1130/2020. Em discussão. O vereador Gilmar Oliveira 
ressalta que a propositura de Nº1095/2020 solicita a inclusão 
para o recebimento do bônus salarial, dos profissionais que 
trabalham nas Unidades de Saúde de Araguaína. O Sr. 
Presidente suspende a sessão para que possa ser feito alguns 
ajustes no sistema de transmissão online da sessão. Reaberto 
os trabalhos. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1118/2020 e Nº1120/2020. Em discussão. O 
autor das proposituras vereador José Ferreira (Ferreirinha) 
ressalta que as suas proposituras solicitam para que seja feito 
em caráter de urgência a pulverização com produtos eficazes 
contra o Coronavírus nas ruas e avenidas do entorno da Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA e do Hospital Regional de 
Araguaína – HRA devido à situação em que estão enfrentando.  
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Leonardo Lima Silva Nº1031/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente informa 
que esta sessão de hoje está sendo realizada presencialmente, 
sendo transmita online e também por vídeo conferência e que o 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo está participando e 
acompanhando esta sessão através da vídeo conferência, por 
isso solicita que seja confirmada a sua presença nesta sessão e 
serão votadas as matérias do mesmo. Passando a ter o quórum 
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de dezessete vereadores nesta sessão. Requerimentos do 
vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo: Nº1115/2020 e 
Nº1116/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1000/2020 e Nº1001/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1094/2020 e Nº1063/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Wagner Enoque de Souza: Nº769/2020 e Nº770/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. O 
vereador Edimar Leandro pede ao Sr. Presidente que possa 
inserir na pauta de hoje duas proposituras de sua autoria devido 
à necessidade das mesmas. O Sr. Presidente deixa autorizado 
a referida solicitação. Requerimentos do vereador Edimar 
Leandro da Conceição (Edimar Leandro): Nº1147/2020 e 
Nº1148/2020. Em discussão. O vereador Edimar Leandro 
ressalta que as suas proposituras solicitam que os profissionais 
do SAMU possam ter um local exclusivo para a higienização dos 
mesmos e também para que possam ter uma equipe exclusiva 
dentro da viatura para que essa equipe fique somente para os 
atendimentos dos casos de COVID-19. O vereador Marcus 
Marcelo manifesta seu voto favorável nos referidos 
requerimentos. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  
Moções de Aplauso do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº122/2020 – Aos colaboradores da Caixa Econômica Federal 
em todas as Unidades de Araguaína, pelo empenho e dedicação 
no atendimento presencial neste cenário de pandemia da 
COVID-19. Nº128/2020 – Ao Empresário Rodrigo Mocó e ao 
Grupo Nosso Lar, pela doação de R$ 350.000,00 (Trezentos e 
Cinquenta Mil Reais), para a implantação da UCN (Unidade 
Corona Norte). Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Moção de Pesar do vereador Wagner Enoque de 
Souza Nº130/2020 – À Família da Sra. Leunice Rosa Leal. Em 
discussão. O autor ressalta que a Sra. Leunice, era Pastora e foi 
uma pessoa que colaborou muito para a recuperação de muitas 
pessoas.  Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moção de 
Pesar do vereador Enoque Neto Rocha de Souza Nº131/2020 – 
À Família da Sra. Maria da Glória Carvalho Silva. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade.  Indicações de autoria 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº020/2020 e Nº021/2020. Indicação de autoria do vereador 
Marcus Marcelo de Barros Araújo Nº019/2020. As Indicações 
serão encaminhadas a quem de direito. Tribuna: Com a palavra 
o vereador Divino Bethânia Júnior que ressalta sobre a questão 
da Pandemia que estão enfrentando e que as atenções precisam 
ser redobradas e que estão enfrentando uma insegurança 
política e administrativa, destaca que talvez terão que usar as 
máscaras para sempre e ressalta que é preciso que acabe com 
esse isolamento social, pois já foi provado que isso não impede 
que o vírus se propague, apenas evita que todos se contaminem 
todos de uma vez, mas o isolamento vertical produz mais efeito 
nessa questão. É preciso que o povo acorde, pois não existe 
dinheiro público e sim dinheiro do povo que o Poder Público 
tomou na marra e que os maus políticos não podem servir de 
exemplo e sim os que fazem as coisas certas, chega de usarem 
os maus como exemplo e diz que é contra todas as medidas que 
estão sendo feitas e que estão prejudicando os empresários, os 
trabalhadores e que estão usando isso como desculpa e deixa o 
seu registro de cumprimento e de parabéns ao Sr. Presidente 
Brasil que está trabalhando em defesa das famílias, do nosso 
povo, do trabalho e da nossa nação, pois é preciso que as 
pessoas saibam se posicionar em defesa das famílias, dos 
cidadãos que querem trabalhar dignamente, pois ainda há 
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aquelas pessoas os grupos políticos que defendem o lado errado 
e isso não pode ser aceito é hora de escolher de que lado você 
está. Com a palavra o vereador Geraldo Silva que destaca 
também que este momento é um momento de extrema 
preocupação, mas que no seu ponto de vista, não é hora de 
ficarem agredindo uns aos outros, é hora de todos se unirem 
para tentarem ajudar no que for possível, pois muitas são as 
vítimas que esse vírus está fazendo.  O vereador José Ferreira 
(Ferreirinha) ressalta que encaminhou dois ofícios, um para a 
Secretária Municipal da Saúde a Sra. Ana Paula e outro para o 
Secretário da fazenda solicitando informações acerca dos 
recursos recebidos para o combate do COVID – 19, como estão 
sendo gastos e onde estão sendo aplicados os referidos 
recursos e espera receber essas informações, pois a todo tempo 
estão recebendo críticas nas redes sociais questionando o que 
os vereadores estão fazendo com relação a essa situação e que 
seria muito importante que o Executivo Municipal divulgue e dê 
publicidade na aplicação desses recursos, como, para onde e de 
que forma foram utilizados esses recursos, e que possa ser 
colocado no Portal da Transparência essas informações, uma 
vez que, o Sr. Prefeito declarou estado de calamidade pública, 
mas a prestação de contas precisa ser feito. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) ressalta que a prestação de contas 
precisa sim ser feita, pois caso não seja feita poderá responder 
por crime de improbidade administrativa. Com a palavra o 
vereador Marcus Marcelo diz que ouviu atentamente os 
pronunciamentos feitos e que estão vivenciando uma crise 
política e uma crise sanitária em todo país e que na nossa cidade 
não é diferente, também estão enfrentando com dificuldades 
essa Pandemia do COVID – 19, e que é visto por todos que os 
não somente os empresários, mas também todos que precisam 
do comércio para sobreviverem estão passando por dificuldades 
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pois é preciso que haja o equilíbrio e como solicitou no seu 
requerimento apresentado hoje para que possa ser estudado 
uma forma de fazerem um revezamento na abertura do comercio 
local e que essa sugestão possa ser recebida de forma positiva 
pelo Comitê de combate ao COVID – 19. O vereador Wagner 
Enoque diz que é preocupante o que estão enfrentando em todo 
mundo e que gostaria de falar em defesa das Igrejas que 
desempenham um papel fundamental para ajudar a nossa 
população nesse momento, ou seja, a Igreja é essencial para 
ajudar o povo e que estão precisando de Deus e por isso pede 
ao Sr. Prefeito que possa reabrir as Igrejas limitando o número 
de pessoas dentro das Igrejas. Considerações Pessoais: O 
vereador Divino Bethânia Júnior cumprimenta o vereador 
Wagner Enoque pelo seu posicionamento e ressalta que 
também é favorável a abertura das Igrejas e dos Templos 
Religiosos com a limitação do número de pessoas no interior dos 
mesmos e  manifesta seus elogios ao Governador do Estado de 
Minas Gerais que conseguiu instalar em tempo recorde o 
Hospital de Campanha que custou cerca de 05 milhões e 300 
mil reais e desse valor apenas 800 mil foi dinheiro público, com 
o apoio da Policia Militar, da iniciativa privada e cumprimenta 
também a Federação das Industrias também do Estado de 
Minas Gerais que colaborou com quase 80% desse valor, ou 
seja, parabeniza pelos posicionamentos e trabalhos frente a 
essa situação da Pandemia do COVID – 19, pois fizeram tudo 
respeitando a Lei e faz um questionamento qual foi a 
contribuição da FIETO na nossa cidade? Ou seja, é preciso que 
atentem, pois quantos leitos foram feitos com os recursos 
recebidos para o combate do COVID- 19, porque o município 
não fez nenhuma parceria quer seja com a iniciativa privada ou 
pública é preciso que todos parem de fazer política em cima 
dessa situação que estão passando, pois são atitudes que estão 
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prejudicando a nossa população, pois pessoas estão morrendo 
e que todos precisam atentar para a realidade que estão vivendo 
e que o Governador e a Confederação das Industrias ambos do 
Estado de Minas Gerais  deram o exemplo correto e está ai para 
todos seguirem e que fique bem claro que a Câmara Municipal 
não recebeu nenhuma prestação de contas referente aos 
recursos que estão sendo gastos no combate do COVID – 19.  
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.  
  
 
 
 
 
 


