
 
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 

 

      Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins. Aos treze dias do mês 

de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, 

sob a presidência do vereador Gideon da Silva Soares, 

compareceram os seguintes vereadores: Abraão de 

Araújo Pinto, Alcivan José Rodrigues, Claudiel Machado 

dos Santos, Divino Junior do Nascimento, Edimar 

Leandro da Conceição, Geraldo Francisco da Silva, 

João Carlos Pereira de Sousa, Maria José Cardoso 

Santos, Matheus Mariano de Sousa, Paula Rodrigues 

Zerbini, Ricardo Pereira do Nascimento, Ricardo 

Rodrigo Cavalcante Braga, Robert Delmondes Barbosa, 

Terciliano Gomes Araújo e Wilson Lucimar Alves 

Carvalho. Todos em número de dezesseis. Havendo 

número legal o Sr. Presidente declara aberta esta 

sessão e convida a vereadora Paula Zerbini para fazer 

a leitura da Bíblia. A vereadora faz a leitura em 1º 

Coríntios – Capítulo – 02. O secretário vereador Alcivan 

José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da 

sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 

por unanimidade. Correspondências:    OFICIO 

Nº054/2022 – GAB/ VER. MARCOS DUARTE – Assunto: 
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Justificativa de Ausência da Sessão desta Terça-feira 

dia 13/09/2022. Oficio da Sra. Odalea Rodrigues 

Assunção Melo – Assunto: Uso da Tribuna Livre – Tema: 

Residencial Camargo pede socorro ás autoridades 

governantes deste município. Oficio Nº016/2022/ 

COMAD – Assunto: Solicitação de espaço estrutural, 

apoio técnico, equipamentos tecnológicos e apoio 

logístico para realização de Plenário Ordinária do 

COMAD nº110/2022 do dia 15/09/2022. Ordem Do Dia: 

O Projetos para 2ª votação:  Projeto de Lei Nº007/022 – 

Regulamenta a feira livre no Setor Tereza Hilário Ribeiro 

no Município de Araguaína e dá outras providências. 

Autor: Abraão de Araújo Pinto. Em 2ª discussão. Em 2ª 

votação. Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Lei 

Nº078/022 – Dispõe sobre a criação do Movimento 

Distrito de Novo Horizonte como Cidade por um Dia e dá 

outras providências. Autor: Geraldo Francisco da Silva. 

Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 

Unanimidade. Projeto de Lei Nº092/022 – Institui a 

Semana de Valorização da Família na Rede Municipal 

de Ensino de Araguaína e dá outras providencias. 

Autores: Marcos Antônio Duarte da Silva e Paula 
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Rodrigues Zerbini (Professora Paula Zerbini). Em 2ª 

discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 

O Sr. Presidente convida o vereador Divino Bethânia 

Júnior para fazer uso da palavra conforme acordado 

para que o mesmo possa fazer a entrega da Moção de 

Aplausos ao Sindicato Rural de Araguaína, na pessoa 

do Presidente o Sr. Wagner Borges, pela realização da 

XXXII Cavalgada e pela 54º EXPOARA – Exposição 

Agropecuária de Araguaína. O vereador Divino Bethânia 

Júnior cumprimenta a todos os membros da Diretoria do 

Sindicato Rural que estão e ressalta o grande trabalho 

da Agropecuária em todo o nosso Pais e o quanto o Agro 

vem segurando a economia do Brasil, e não poderia 

deixar de parabenizar a realização da Cavalgada e da 

Expoara que mesmo diante de todas as dificuldades 

devido a Pandemia da COVID-19 conseguiram realizar. 

O Sr. Presidente convida o vereador Divino Bethânia 

Júnior para fazer a entrega da Moção de Aplausos ao 

Sr. Wagner Borges que representa todo o Sindicato 

Rural. Em seguida o Sr. Wagner Borges faz uso da 

palavra agradecendo imensamente por essa 

homenagem e pelo apoio que recebeu e recebe de todo 
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o Sindicato Rural e fala da importância da realização da 

Cavalgada e da Expoara para a economia da nossa 

cidade e do nosso Estado. A sessão é suspensa. 

Reaberto os trabalhos. Projetos para 1ª Votação: Projeto 

de Lei Nº091/022 – Dispõe sobre a Política de 

Atendimento Preferencial a Doadores de Sangue no 

âmbito do Município de Araguaína e dá outras 

providências. Autor: Divino Junior do Nascimento 

(Divino Bethânia Jr.). É feito a leitura na íntegra do 

referido projeto. Leitura dos Pareceres das Comissões e 

do Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. Com a palavra o 

vereador Divino Bethânia Júnior faz a defesa do projeto 

que está apresentando e que o mesmo visa estimular o 

aumento da doação de sangue, pois só sabe a 

importância de ser doador quando se precisa de sangue 

para salvar a vida de um familiar e ressalta que usou 

como exemplo um Projeto de Lei já aprovado da cidade 

de Cárceres no Estado de Mato Grosso e registra as 

presenças do Sr. Marcio Zerbini – Rotary Clube Capim 

Dourado, Sr. Juliano – Rotary Clube Doe Vida, do Sr. 

Alberto – Governador do Rotary Pioneiro, Sr. Denílson 

Silva – Presidente do Rotary Clube Doe Vida,  Coronel 
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Rocha – Rotary Clube  Doe Vida e o Sr. Flavio Suzuki – 

Rotary Clube Lago Azul.  Com a palavra o Sr. Juliano diz 

que trabalhou no Hemocentro por onze anos e que 

infelizmente este só é lembrado quando o cidadão 

precisa de doação de sangue para um familiar e que isso 

precisa mudar, pois toda ação realizada para estimular 

e conscientizar a doação de sangue ainda é pouco, por 

isso o apoio de todos é muito importante e agradece o 

vereador Divino Bethânia Júnior pela iniciativa de 

apresentar esse projeto. Com a palavra o Sr. Denílson 

que cumprimenta a todos os presentes e ressalta que o 

Rotary irá completar 118 anos e que todo o trabalho é 

voluntário, ninguém ganha nada e que as reuniões 

realizadas são abertas e convida a todos os vereadores 

caso queiram participar e agradece a todos por esse 

espaço e pela atenção e apoio na aprovação desse 

projeto. O vereador Divino Bethânia Júnior agradece a 

todos pelo apoio. Em 1ª votação o Projeto de Lei 

Nº091/022. Aprovado por Unanimidade. Dando 

continuidade à sessão o Sr. Presidente informa que 

mesmo estando fora da pauta desta sessão, mas devido 

a presença dos Enfermeiros que buscam apoio em 
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decorrência do ato do STF com relação ao Piso Salarial 

da Enfermagem irá abrir a palavra para uso de seus 

representantes. Com a palavra o Sr. João Batista – 

Presidente do Sindicato dos Profissionais da 

Enfermagem (SEET) que cumprimenta a todos os 

vereadores e ressalta que estão presentes hoje para que 

esta Casa de Leis possa apoiar a classe da 

Enfermagem, contra um ato errôneo do Ministro Barroso 

do STF e que é um absurdo a forma como esse Ministro 

atuou com relação ao Piso Salarial da Enfermagem e 

ressalta que caso isso seja mantido a Enfermagem irá 

parar em todo país e os hospitais irão parar também. 

Com a palavra a Sra. Xênia – Representante da 

Enfermagem (SETO) diz que esta Casa de Leis aprovou 

um projeto sobre a doação de sangue que é muito bom 

de grande exemplo, contudo se não tiver os enfermeiros 

para coletarem o sangue, de nada adiantará as doações, 

se não tiverem os Enfermeiros e os Técnicos para 

fazerem todo os serviços que são essenciais para que 

os serviços dos hospitais não parem como foi feito 

durante toda a Pandemia, pois os enfermeiros nunca 

pararam de trabalhar pelo contrário trabalharam muito 
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mais, trabalharam até mesmo sem a proteção devida 

pela falta dos equipamentos de proteção necessários 

devido à situação que a Pandemia provocou em todo o 

mundo, ou seja, o que estão buscando é o 

reconhecimento do trabalho, de receberem um salário 

digno pelo trabalho que exercem. O Sr. Presidente 

solicitou que fosse protocolado na Casa para que fique 

registrado na Câmara Municipal, um Requerimento 

assinado por todos os vereadores, pedindo ao Sr. 

Prefeito estudo de viabilidade financeira para 

implementação do Piso Salarial da Enfermagem, 

Técnico e Auxiliar de Enfermagem no âmbito do 

município de Araguaína e passa a palavra ao vereador 

Terciliano Gomes que cumprimenta a todos os 

presentes que representa a classe da Enfermagem e 

ressalta que essa Casa de Leis não irá se furtar do seu 

apoio a Enfermagem e que isso pode ser visto desde do 

início dessa luta a Câmara Municipal sempre se 

posicionou pelo reconhecimento do trabalho de todos 

que representam a Enfermagem que é uma categoria 

que trabalha com amor e dedicação para salvarem vidas 

e que isso precisa do apoio de todos. Destaca que no 
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seu ponto de vista o STF está interferindo na 

competência do Executivo e que esse requerimento que 

será aprovado ajudará para que o Sr. Prefeito possa 

fazer o estudo de impacto financeiro e apresenta-lo para 

ajudar no apoio para a Enfermagem. A vereadora Maria 

José (Zezé Cardoso) cumprimenta a Sra. Valéria 

Domingues e parabeniza toda a classe da Enfermagem. 

Em votação o Requerimento Nº2063/2022 de autoria de 

todos os vereadores. Aprovado por Unanimidade.  O Sr. 

Presidente informa que conforme foi acordado com 

todos os vereadores as proposituras que não forma 

apreciadas que constam na pauta de hoje, serão 

apreciadas e votadas na próxima sessão. 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. 

 

 


