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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos quatro dias do mês de 
agosto 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, Gilmar 
Oliveira Costa, Israel Gomes da Silva, Jose Ferreira Barros 
Filho, Maria José Cardoso Santos, Terciliano Gomes Araújo e 
Wagner Enoque de Souza. Todos em número de treze. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Alcivan Rodrigues para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 111.  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 Nº012/2020 – Gabinete 
do vereador Marcus Marcelo de Barros Araújo – Assunto: 
Justificativa de ausência nesta sessão. Oficio nº101/2020 – 
Gabinete do vereador Geraldo Francisco da Silva – Assunto: 
Justificativa de ausência nesta sessão. Oficio nº242/2020/SMF 
– Secretário Municipal da Fazenda – Fabiano Francisco de 
Souza – Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários 
referente ao mês de maio de 2020. Oficio nº327/2020/SMF - 
Secretário Municipal da Fazenda – Fabiano Francisco de Souza 
– Assunto: Encaminhamento de Extratos Bancários referente ao 
mês de junho de 2020. Ofícios da Caixa Econômica Federal – 
Gerência Executiva e Negocial de Governo Palmas – TO: 
Nº2084/2020/GIGOVPM, Nº2091/2020/GIGOVPM e 
Nº2085/2020/GIGOVPM – Todos os três ofícios são de Créditos 
de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Ordem 
Do Dia: O vereador Terciliano Gomes registra a presença da 
Sra. Joana Brito – Pré Candidata a vereadora pelo partido PSD. 
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Para Votação: De acordo com o Art. 172, do Regimento Interno. 
Mensagem de Veto – Ao Autógrafo de Lei Nº3161/2020 – 
Reconhece as academias de musculação, ginásticas e de artes 
marciais, e, todo tipo de esportes, como atividades essenciais à 
saúde no Município de Araguaína. É feita a leitura na íntegra do 
referido Veto. É feito a leitura do Parecer da Comissão Justiça e 
Redação que é pela Rejeição ao Veto. Em discussão o Parecer 
da Comissão. Em votação o Parecer da Comissão. Aprovado o 
Parecer por Unanimidade. Em discussão o Veto ao Autógrafo de 
Lei Nº3161/2020. Com a palavra o vereador Divino Bethânia 
Júnior ressalta que todos sabem que através do esporte 
conseguimos salvar vidas e proporciona melhorias na qualidade 
de vida dos cidadãos, diz que se o vereador Aldair (Gipão) não 
tivesse apresentado esse projeto, ele vereador Divino Bethânia 
Junior teria apresentado esse projeto, e ressalta que não sabe 
porque há pessoas que são contra o esporte, pois a prática de 
esportes aumenta a imunidade das pessoas e por estarem 
enfrentando uma pandemia as pessoas precisam estar com a 
imunidade alta. O vereador Divino Bethânia Júnior ressalta que, 
o Sr. Prefeito Municipal através da mensagem do Veto, disse 
que essa Casa de Leis está aprovando projetos politiqueiros e 
que não irá aceitar calado esse tipo de colocação, destaca que 
essa Casa de Leis não está violando nenhum direito e não está 
sendo contra a Constituição Federal e quem fez a justificativa do 
veto, esse sim esqueceu de observar a Constituição Federal, e 
mais uma vez enfatiza que o isolamento social não evita a 
contaminação da COVID – 19, o isolamento é para diminuir a 
curva e se o Estado estivesse investido na Saúde não estariam 
fazendo as atrocidades que estão tentando fazer na nossa 
cidade. Com a palavra o vereador Delaíte Rocha (Professor 
Delan) diz que gostaria de perguntar ao Executivo Municipal 
quantas vezes, ele vereador Delaíte Rocha (Professor Delan) fez 
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politicagem nesta Casa de Leis, quantas vezes usou o Poder 
Público para benefícios, e questiona o Executivo Municipal para 
que aponte alguma situação referente a isso. O vereador Delaíte 
Rocha (Professor Delan) destaca que fazer politicagem e 
quando se recebe recursos financeiros para cuidar da população 
nesta pandemia e o que se faz e receber doações de 
empresários para abrir a Unidade Corona Norte. Em votação o 
Veto ao Autógrafo de Lei Nº3161/2020. Rejeitado o Veto por 
Unanimidade. Leitura do OFICIO 
GAB/SUPADM/PLANJAMENTO/SMS Nº949/2020 – Secretária 
Municipal de Saúde – Sra. Ana Paula dos Santos Abadia – 
Assunto: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – 
Solicitação de agendamento de Audiência Pública. O Sr. 
Presidente informa que há uma Audiência da Saúde em atraso, 
pois a Senhora Secretária Municipal da Saúde estava doente 
com a COVID – 19, visto isso serão realizadas as duas 
Audiências da Saúde numa única sessão. Projeto de Lei 
Nº032/2020 – Dispõe sobre a alteração do artigo 2º, item 7, da 
Lei nº2907/2014, alteração do artigo 1º da Lei nº 3016/2016 e 
alteração do artigo 1º da Lei nº 3022/2016. Autor: Executivo 
Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº018/2020 – Inclui no Calendário 
Oficial de Eventos Culturais do Município de Araguaína o Evento 
Show Terra e dá outras providências. Autor: Enoque Neto Rocha 
de Souza. Em 3ª discussão. Em 3ª votação. Aprovado por 
Unanimidade. Os vereadores, Leonardo Lima Silva e Gideon da 
Silva Soares chegam a sessão e registram suas presenças. A 
sessão passa a ter o quórum de quinze vereadores. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1471/2020, Nº1510/2020, Nº1511/2020, Nº1513/2020 e 
Nº1562/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
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Santos (Zezé Cardoso): Nº1486/2020 e Nº1487/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Leonardo Lima Silva: Nº1524/2020, 
Nº1525/2020, Nº1526/2020, Nº1527/2020 e Nº1528/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador José Ferreira Barros Filho 
(Ferreirinha): Nº1518/2020 e Nº1519/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Israel Gomes da Silva (Israel da Terezona): 
Nº1506/2020, Nº1507/2020 e Nº1508/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Gilmar Oliveira Costa: Nº1558/2020 e Nº1559/2020. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº1457/2020, Nº1458/2020, Nº1459/2020, Nº1460/2020 e 
Nº1461/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Enoque Neto Rocha 
de Souza (Enoque Neto): Nº1537/2020 e Nº1538/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Edimar Leandro da Conceição 
(Edimar Leandro) Nº1512/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Delaíte 
Rocha da Silva (Professor Delan): Nº1199/2020, Nº1200/2020, 
Nº1201/2020, Nº1202/2020 e Nº1203/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Divino Bethânia Júnior (Divino Bethânia Jr.): 
Nº1542/2020 e Nº1543/2020. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Carlos 
da Silva Leite (Carlos Silva) Nº1545/2020. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Aldair da Costa Sousa (Gipão): Nº1551/2020 e 
Nº1552/2020. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1565/2020 e Nº1566/2020. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de Aplauso do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº197/2020 – 
A Empresa SOCRIA Produtos Agropecuários, pelos seus 18 
anos de funcionamento. Nº199/2020 – A Empresa Robin Sound 
Car, pelos seus 12 anos de funcionamento. Nº200/2020 – A 
Empresa Boa Sorte Rádio e Televisão, pelos seus 33 anos de 
funcionamento. Nº201/2020 – A Empresa Embale, pelos seus 34 
anos de funcionamento. Nº202/2020 – A Escola Futuro Feliz, 
pelos seus 25 anos de funcionamento. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Indicações do vereador 
Leonardo Lima Silva: Nº043/2020, Nº044/2020, Nº045/2020, 
Nº046/2020 e Nº047/2020. As indicações serão encaminhadas 
a quem de direito. Moção de Pesar Nº204/2020 do vereador 
Gideon da Silva Soares – A Família da Sra. Tanci Pereira de 
Sousa. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Moção de Pesar Nº205/2020 do vereador Israel Gomes da Silva 
(Israel da Terezona) – A Família do Sr. Félix Gouveia de Abreu. 
Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Tribuna: Com a palavra o vereador Divino Bethânia Júnior diz 
que gostaria de fazer algumas colocações sobre a situação que 
hoje se encontra a nossa cidade com relação a Pandemia da 
COVID – 19, ressalta que gostaria de se solidarizar com os 
Cerimonialistas de Araguaína, as pessoas que trabalham com 
eventos de aniversários, casamentos e formaturas, os noivos 
(as), aniversariantes as pessoas no geral que tiveram seus 
sonhos adiados por conta da Pandemia e que infelizmente o 
Poder Público ainda não encontrou uma saída para essa 
situação, uma vez que as características profissionais desses 
trabalhadores envolvem muitas pessoas e que hoje estão numa 
situação em que o Poder Público só encontrou uma resposta 
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para esses trabalhadores, “fiquem em casa”, algumas pessoas 
que tem seus salários garantidos podem falar para ficar em casa, 
agora quem depende desses eventos para colocar a comida 
dentro de casa, está passando por dificuldades e por isso é 
preciso pensar bem antes de criticar. Destaca que quando ele 
luta dizendo que emprego é vida e para que as academias de 
ginasticas e os templos religiosos permaneçam abertos e por 
estar tentando ajudar as pessoas que estão passando por 
dificuldades e por aflições, pois o pânico e a depressão são 
doenças que podem levar ao suicídio, e que infelizmente o 
Estado deu uma resposta para Araguaína que não é a que todos 
querem, pois o Governo do Estado, o Governador Mauro 
Carlesse e sua equipe precisa encontrar uma saída técnica e 
humana para ajudar a nossa cidade. O vereador Divino Bethânia 
Júnior ressalta que já são 102 óbitos pela COVID – 19 
confirmados e espera que possa parar e que Deus conforte os 
familiares das pessoas falecidas e faz um questionamento se 
essas pessoas faleceram por conta do Corona Vírus ou por falta 
de um atendimento qualificado, por que tudo é muito novo, pois 
é uma doença que todos desconheciam, mas é preciso salientar 
que falta leitos no Hospital Regional, falta atendimentos em 
Araguaína e há vinte anos que cobra por melhorias na Saúde da 
nossa cidade. Diz que gostaria de encerrar a sua fala dizendo 
que é preciso que acabe com essa briga boba, essa briga 
política que está tendo entre a Prefeitura de Araguaína e o 
Governo do Estado do Tocantins, pois na época da campanha o 
Prefeito Ronaldo Dimas apoiou o Governador Mauro Carlesse e 
esse apoiou a candidatura do filho do Prefeito e o porquê estão 
nessa briga e que não irá entrar nessa questão, o que exige é 
que o Sr. Prefeito Ronaldo Dimas cumpra com o compromisso 
que fez com ele, pois ele apoiou o mesmo e ajudou a elege-lo e 
que tome bastante cuidado com os “puxa saco” que são do mal 
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e a população não pode pagar por essa situação e diz é preciso 
ser dito que tem muita dificuldade com os números que 
apresentam e que é preciso saber ao certo o quanto foi gasto de 
recursos federal, estadual e municipal no combate a Pandemia 
do COVID – 19, pois ele mesmo não sabe e que seria de 
fundamental importância que pudessem divulgar isso e não 
apenas dados técnicos, pois o dinheiro é público. Com a palavra 
o vereador Alcivan Rodrigues diz que mais uma vez oficializa o 
Executivo Municipal para a reabertura do Tiro de Guerra, 
destaca que a reabertura do Tiro de Guerra é muito importante 
para a nossa sociedade, é um instrumento que valoriza os 
valores morais e sociais e que infelizmente por falta de 
compromisso do Executivo Municipal na gestão do Ex-Prefeito 
Valuar Barros o Tiro de Guerra foi desativado e que o Executivo 
Municipal tem sim condições de reativar esse convênio e que 
continuará ecoando a sua voz para conseguirem a reabertura do 
Tiro de Guerra. Em aparte o vereador Gideon Soares líder do 
Executivo Municipal parabeniza o vereador Alcivan pela sua fala 
e em nome do Sr. Prefeito convida todos os vereadores para 
amanhã as 09:00 hora da manhã, na Praça do Setor Jardim das 
Flores será feito a assinatura do contrato para a construção do 
Hospital de Campanha de combate a COVID – 19. O vereador 
Alcivan agradece o aparte e ressalta que continuará fazendo 
essa cobrança para a reabertura do Tiro de Guerra. 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.  
  


