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  Ata 1ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Ao primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a presidência 
do vereador Gideon da Silva Soares, compareceram os 
seguintes vereadores: Abraão de Araújo Pinto, Alcivan José 
Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, Enoque Neto Rocha 
de Souza, Flavio Gomes da Silva, Geraldo Francisco da Silva, 
Jorge Ferreira Carneiro, Luciano Félix Santana Sousa, Marcos 
Antônio Duarte da Silva, Maria José Cardoso Santos, Matheus 
Mariano de Sousa, Terciliano Gomes Araújo, Thiago Costa 
Cunha, Wilson Lucimar Alves Carvalho e Ygor Sousa Cortez. 
Todos em número de dezesseis. 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 do Salmo – 48. O secretário vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. O Sr. Presidente registra as presenças do Tenente 
Coronel Valdeone Dias da Silva, 2º Sargento Israel de Oliveira e 
a 3º Sargento Dannyella Costa Castro Moreira e os convida para 
ocuparem a Tribuna de Honra, agradecendo sempre pela 
parceria que sempre tiveram com esta Casa de Leis. O vereador 
Jorge Ferreira solicita alteração de pauta para a votação da 
moção de sua autoria, uma vez que, os policiais militares que 
hora foram citados pelo Sr. Presidente, estão presentes nesta 
sessão para acompanhar esta votação. O Sr. Presidente informa 
que darão segmento na ordem do dia devido a realização da 
posse do suplente de vereador e no momento oportuno colocará 
a referida solicitação em votação. Correspondências: 
OFICIO/SUPADM/PLANEJAMENTO Nº1107/2021 – Assunto: 
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – Solicitação de 
agendamento de Audiência Pública para que seja realizada a 
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apresentação do referido relatório, observando as normativas 
vigentes para a prevenção e enfrentamento a Pandemia da 
Covid – 19. POSSE DO PRIMEIRO SUPLENTE DE VEREADOR – 
Robert Delmondes Barbosa. Leitura do Requerimento 
Nº1251/021 de autoria do vereador licenciado Fraudneis 
Fiomare Rosa. Leitura do Oficio Nº691/2021 – Convocação para 
Tomar Posse no prazo de quinze dias de acordo com o artigo 
37, §1º, da Lei Orgânica e artigo 13, §5º do Regimento Interno 
desta Casa de Leis. O Sr. Presidente convida para adentrar ao 
Plenário o Suplente de vereador Robert Delmondes Barbosa e 
faz a leitura do Termo de Posse e em seguida o convida para 
fazer o Termo de Compromisso. Após realizado o Termo de 
Compromisso (juramento) o Sr. Presidente convida para assinar 
o Termo de Posse o Sr. Robert Delmondes Barbosa declarando-
o empossado no cargo de vereador da Câmara Municipal de 
Araguaína. Passando esta sessão a ter o quórum legal de 
dezessete vereadores. O Sr. Presidente passa a palavra ao 
vereador Robert Delmondes Barbosa que cumprimenta a todos 
os presentes e em especial a sua família, amigos e 
colaboradores, ressalta que hoje neste tão importante na sua 
vida onde está realizando um sonho, não poderia deixar de 
destacar que a nossa cidade está novamente enfrentando um 
momento delicado em consequência dessa Pandemia que todo 
o mundo está enfrentando. Diz que está assumindo um cargo de 
suplência, mas que o assumirá com a mesma responsabilidade 
de quem assume na titularidade do cargo e informa que durante 
esse período estará livre para trabalhar e atender a toda 
população e pede a todos os vereadores que o ajude pois está 
à disposição para trabalhar, para colaborar no que for preciso.    
Ordem Do Dia: O Sr. Presidente agradece a todos que estão 
presentes e deseja muita sorte ao vereador Robert Delmondes, 
contudo informa que devido ao Decreto Municipal do Executivo 
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Municipal Nº041 de 31 de maio de 2021, esta Casa de Leis 
passará a adotar as medidas restritivas cumprindo o referido 
decreto municipal e faz a leitura da Portaria Nº160/021 – Dispõe 
sobre Medidas Restritivas Necessárias ao Combate e 
Disseminação da COVID – 19 no Âmbito do Poder Legislativo 
de Araguaína e dá outras providências – Presidente da Câmara 
Municipal de Araguaína e faz a leitura também do Oficio Circular 
Nº014/2021 – Assunto: Realização das Sessões Ordinárias do 
mês de Junho, onde a terceira e quarta sessão ordinárias do 
mês de junho serão realizadas nos dias 08 (oito) e 09 (nove) 
respectivamente terça e quarta-feira. Em seguida o Sr. 
Presidente coloca em votação a alteração de pauta que foi 
solicitada pelo vereador Jorge Ferreira. Sendo aprovada por 
Unanimidade. A vereadora Maria José Cardoso (Zezé Cardoso) 
Vice-Presidente assume a Presidência da Mesa Diretora. Moção 
de Aplauso de autoria do vereador Jorge Ferreira Carneiro 
(Sargento Jorge Carneiro) Nº301/021 – A todos Policiais 
Militares que concluíram o XIII Curso de Força Tática da PM–
TO, em 19 de maio de 2021, principalmente a 3° SGT PM 
Dannyella Costa Castro Moreira, que com muita dedicação e 
bravura concluiu com Êxito o referido curso. Em discussão. O 
vereador Jorge Frederico (Sargento Jorge) ressalta a sua alegria 
em poder apresentar essa homenagem a Polícia Militar, 
destacando a 3º SGT Dannyella que teve que enfrentar a 
dificuldade de ser a única mulher na realização do curso da 
Força Tática. O vereador Alcivan Rodrigues parabeniza o 
vereador Jorge Carneiro pela iniciativa dessa moção e que é 
uma honra votar nessa propositura e pede para que possa ser 
aberto um espaço aos Policiais Militares homenageados 
presentes para que possam usar a palavra. O vereador Marcos 
Duarte cumprimenta o autor pela apresentação da referida 
propositura e manifesta seus cumprimentos a todos os policiais 
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militares que concluíram o curso de Força Tática. O vereador 
Jorge Carneiro agradece o apoio e congratula com as palavras 
do vereador Alcivan com relação a solicitação de uso da palavra. 
Em votação a moção Nº301/021. Aprovado por Unanimidade. A 
Sra. Presidente em exercício coloca em votação o uso da 
palavra. Sendo aprovado por Unanimidade. Com a palavra a 3º 
SGT Dannyella que agradece imensamente por essa 
homenagem e diz que concluir o curso da Força Tática foi mais 
uma vitória na sua vida, pois ao longo da sua jornada enfrentou 
muitas barreiras, mas sempre teve o apoio da sua família e no 
exercício da sua profissão além do apoio da família sempre teve 
o apoio do Comando e agradece especialmente a Deus por lhe 
proporcionar essas vitórias, e mais uma vez agradece ao 
vereador Sargento Jorge por essa honraria. Com a palavra o 
Tenente Coronel Valdeone que cumprimenta a todos os 
presentes e ressalta que é uma honra poder vir a esta Casa de 
Leis e presenciar essa homenagem e fica muito feliz que essa 
homenagem tenha sido proporcionada por um policial que está 
exercendo o cargo de vereador. Diz que a Polícia Militar mesmo 
diante de tantas dificuldades sempre trabalha em defesa da 
nossa população e que o sucesso só vem do trabalho e que 
bandido deve ser repreendido e punido, por isso o trabalho da 
Polícia Militar e feito arduamente para defender a nossa 
população. A Sra. Presidente em exercício agradece a presença 
do Tenente Coronel Valdeone e da 3º SGT Dannyella e que esta 
Casa de Leis se sente honrada em recebe-los. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente vereador 
Gideon Soares reassume a Presidência da Mesa Diretora. Para 

Leitura: Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior: RQDA –
1º Quadrimestre 2021 – Relatório da Saúde. Projetos para 
Leitura: Projeto de Lei Complementar Nº010/021 – Concede 
Revisão Geral Anual aos servidores públicos do Poder Executivo 
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do Município de Araguaína e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar Nº011/021 – 
Altera a alíquota de contribuição previdenciária do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
Araguaína para adequação à Emenda Constitucional n° 
103/2019, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. 
Projeto de Lei Nº061/021 – Reformula o Crédito Educativo 
Municipal para financiamento de curso superior aos estudantes 
com renda pessoal ou familiar insuficientes para o custeio das 
mensalidades, revogando as Leis Municipais n° 1.889, de 08 de 
novembro de 1999, n° 2.661, de 23 de dezembro de 2009 e n° 
2.873, de 10 de outubro de 2013 e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal. Foi feito a leitura dos referidos projetos e 
os mesmos ainda não possuem o parecer do Jurídico da Casa. 
Projetos para as Comissões: Projeto de Lei Nº059/021 – 
Alteração a Lei n° 1880, de 8 de novembro de 1999, que dispõe 
sobre a criação do Dia do Evangélico no Município de Araguaína 
e dá outras providências. Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte). O projeto será encaminhado as comissões 
competentes. Para votação: De acordo com o Art. 172, do 
Regimento Interno. Mensagem de Veto Nº001/021 – Ao 
Autógrafo de Lei Nº3199/2021 – Dispõe sobre instalação de 
brinquedos adaptados, nos parques infantis e playgrounds, 
destinados a crianças com mobilidade reduzida ou com 
necessidades especiais no âmbito do Município de Araguaína, e 
dá outras providências. É feito a leitura na íntegra do referido 
Veto. Com apalavra o vereador Terciliano Gomes líder do Sr. 
Prefeito que solicita a suspensão da sessão para uma reunião 
na sala da Presidência com todos os vereadores. A sessão é 
suspensa. Reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente coloca em 
discussão o Veto Nº001/021 ao Autógrafo de Lei Nº3199. O 
vereador Alcivan José Rodrigues pede aos nobres vereadores 
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que ajudem a derrubar esse veto e parabeniza a Comissão de 
Justiça e Redação que fez um belíssimo trabalho dando um 
parecer desfavorável ao veto e ressalta que o seu projeto não 
irá onerar o município. Em votação o Veto Nº001/021 ao 
Autógrafo de Lei Nº3199. Sendo o Veto Nº001/021 Rejeitado por 
Maioria. Com dois votos favoráveis ao veto do vereador Flavio 
Gomes da Silva (Flavio Cabanhas) e do vereador Terciliano 
Gomes Araújo. Mensagem de Veto Nº002/021 – Ao Autógrafo 
de Lei Nº3202/2021 – Cria o Programa de Artes Marciais no 
Município de Araguaína, e dá outras Providências. É feito a 
leitura na íntegra do referido Veto. Em discussão o Veto 
Nº002/021 ao Autógrafo de Lei Nº3202. Com a palavra o 
vereador Thiago Costa diz que o seu projeto teve três pareceres 
favoráveis e a aprovação de todos os vereadores e por isso 
solicita aos nobres parlamentares que derrubem esse veto. O 
vereador Alcivan Rodrigues diz que o autor do projeto ressaltou 
bem e pode contar com seu apoio. O vereador Marcos Duarte 
diz que irá votar contrário ao veto, e destaca que não conseguiu 
entender a fundamentação jurídica do Executivo Municipal, uma 
vez que, a mesma está baseando numa Lei Orgânica que não 
está vigente. Em votação o Veto Nº002/021 ao Autógrafo de Lei 
Nº3202. Sendo o Veto Nº002/021 Rejeitado por Maioria. Com 
dois votos favoráveis ao veto do vereador Flavio Gomes da Silva 
(Flavio Cabanhas) e do vereador Terciliano Gomes Araújo.  
Projetos para 1ª Votação: Projeto de Lei Nº022/021 – Dispõe 
sobre a criação do Programa Hortas Orgânicas Escolares a ser 
implantado nas escolas públicas municipais de Araguaína e dá 
outras providências. Autor: Luciano Félix Santana Sousa. É feita 
a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos Pareceres 
Favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento e do Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. O vereador 
Enoque Neto registra a presença do seu Tio o Sr. Lorenço. O 
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vereador Luciano Santana autor do projeto ressalta a 
importância da sua matéria e o quanto a mesma irá beneficiar o 
nosso município como um todo. O vereador Terciliano Gomes 
solicita Vistas do referido projeto. Em votação o Pedido de Vistas 
feito pelo vereador Terciliano Gomes. Sendo aprovado por 
Unanimidade. O vereador Marcos Duarte registra a presença da 
estudante de Odontologia a Sra. Estefane. O vereador Wilson 
Carvalho solicita a retirada da pauta do projeto de sua autoria 
Projeto de Lei Nº043/021 – Institui o Dia Municipal do Motoboy 
no âmbito do Município de Araguaína e dá outras providências. 
O Sr. Presidente retira a referida matéria a pedido do autor da 
mesma. O vereador Alcivan Rodrigues solicita a retirada da 
pauta da propositura de sua autoria Nº1111/021. O Sr. 
Presidente retira da pauta a referida propositura a pedido do 
autor da mesma.  Projeto de Lei Nº035/021 – Dispõe sobre o 
fornecimento de certidão de não atendimento, ou documento 
equivalente, aos usuários da Rede Pública de Saúde do 
município de Araguaína. Autor: Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva). É feita a leitura na íntegra do referido projeto. 
Leitura dos Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça e 
Redação e do Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. O vereador 
Geraldo Silva autor do projeto ressalta a importância da sua 
matéria e destaca o quanto o mesmo será de grande valia para 
a nossa população. O vereador Marcos Duarte parabeniza o 
autor pela apresentação da referida matéria. Com a palavra o 
vereador Robert Delmondes diz que é um direito de todos o 
atendimento à saúde e cumprimenta o autor pela iniciativa desse 
projeto.  Em 1ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de 
Lei Nº036/021 – Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias 
de ginástica, musculação e estabelecimentos afins, do Município 
de Araguaína, manterem, em local de fácil acesso, kits de 
primeiros socorros. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo 
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Silva). É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 
Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. O vereador Marcos Duarte 
pede Vistas do referido projeto. Em votação o pedido de Vistas 
solicitado pelo vereador Marcos Duarte. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº038/021 – Dispõe sobre 
obrigatoriedade de reparo de buracos e valas abertos nas áreas 
públicas no município de Araguaína e dá outras providências. 
Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte). É feito 
a leitura na íntegra do referido projeto. O Sr. Presidente informa 
que há uma Emenda protocolada a este projeto e que 
primeiramente irão votar a referida emenda. Leitura da Emenda 
Modificativa Nº001/021 da Comissão de Finanças e Orçamento. 
Em discussão a Emenda Modificativa Nº001/021.Com a palavra 
o vereador Terciliano Gomes diz que é uma matéria muito 
importante, contudo gostaria de pedir Vistas do referido projeto 
para analisá-lo melhor. Em votação o pedido de Vistas.  Sendo 
aprovado por Maioria. Com um voto contrário do vereador 
Edimar Leandro da Conceição. Requerimentos do vereador 
Abraão de Araújo Pinto: Nº1299/021, Nº1300/021 e Nº1301/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan) Nº1110/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1293/021, Nº1294/021, 
Nº1295/021, Nº1335/021 e Nº1336/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1043/021, Nº1225/021, Nº1265/021 e Nº1366/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio 
Cabanhas): Nº1310/021 e Nº1330/021. Em discussão. Em 
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votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº997/021, 
Nº998/021, Nº999/021, Nº1000/021 e Nº1009/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Gideon da Silva Soares: 
Nº1292/021, Nº1311/021 e Nº1312/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento Jorge Carneiro): 
Nº1349/021 e Nº1350/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte): Nº1322/021 e 
Nº1323/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1258/021, Nº1259/021 e Nº1325/021.  
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Matheus Mariano de Sousa: 
Nº1348/021 e Nº1352/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1357/021, Nº1358/021, 
Nº1359/021, Nº1360/021 e Nº1361/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Thiago Costa 
Cunha solicita a retirada da pauta do requerimento Nº1346/021 
de sua autoria. O Sr. Presidente retira da pauta a referida 
matéria a pedido do autor da mesma. Requerimentos do 
vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº1304/021, 
Nº1305/021 e Nº1307/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimento do vereador Ygor 
Sousa Cortez Nº1296/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moção de Aplauso de autoria do 
vereador Abraão de Araújo Pinto Nº300/021 – Ao Açougue do 
Marivam, pelos seus 30 anos na atividade varejista. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Moções de 
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Aplauso de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº289/021 – À empresa Fazendo Festa, pelos seus 14 anos de 
funcionamento. Nº290/021 – À empresa CFC Araguaína, pelos 
seus 13 anos de funcionamento. Nº302/021 –À empresa 
Farmácia Artesanal, pelos seus14 anos de funcionamento. 
Nº303/021 – À empresa Pães Aliança, pelos seus 12 anos de 
funcionamento. Nº304/021 – À Empresa SOCRIA – Produtos 
Agropecuários, pelos seus 19 anos de funcionamento. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moções 
de autoria do vereador Thiago Costa Cunha: Nº312/021 – À 
empresa instituto Clube da Luta, por incentivar o esporte 
pregando os valores de disciplina por meio das artes marciais. 
Nº313/021 – A loja Corpo Nu especializada em moda íntima, 
pelos seus 07 anos de atividade em Araguaína. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Pesar 
Nº314/021 de autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo – À 
Família do Sr. Betson Kilme Santos Figueira. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Indicações de autoria do 
vereador Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte): 
Nº102/021 e Nº103/021. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Tribuna: Com a palavra o vereador Edimar 
Leandro parabeniza o vereador Robert e deseja muito sucesso 
nessa nova etapa da sua vida. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva diz que usa a Tribuna hoje para manifestar a sua 
preocupação com relação ao aumento do número de casos de 
Dengue, Zica e Chicungunha na nossa cidade, pois já 
apresentou várias proposituras solicitando ao Executivo 
Municipal a limpeza dos lotes baldios e mutirões de limpeza no 
município, pois a própria Prefeitura Municipal já divulgou o 
crescente número de casos dessas doenças e espera que o 
Executivo Municipal possa intensificar os trabalhos de 
fiscalização e de campanhas de incentivo para que as pessoas 
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limpem seus lotes e seus quintais. O Sr. Presidente parabeniza 
o vereador Robert e deseja boas-vindas a esta Casa de Leis. 
Com a palavra o vereador Jorge Carneiro (Sargento Carneiro) 
ressalta que hoje usa a Tribuna para manifestar sua 
preocupação com os Taxistas do Aeroporto, pois está ocorrendo 
a seguinte situação, uma pessoa alugou uma sala dentro do 
próprio Aeroporto e está usando um aplicativo irregular que está 
prejudicando o trabalho dos Taxistas do aeroporto, pois através 
desse aplicativo esse cidadão que não tem esse serviço 
regularizado de transporte de passageiros, está executando o 
serviço e com isso os taxistas que trabalham na localidade do 
aeroporto e que são todos regularizados, estão sendo 
prejudicados. O vereador Jorge Carneiro diz que já comunicou 
ao Presidente da ASTT sobre essa situação e espera que as 
providências possam ser tomadas, pois quem está trabalhando 
dentro da lei está sendo prejudicado. Em aparte o vereador 
Terciliano Gomes diz que essa pessoa está com desvio de 
finalidade, e que já comunicou a Secretaria Municipal da 
Fazenda para que as providências legais sejam tomadas e 
manifesta seu apoio as colocações feitas pelo vereador Jorge 
Carneiro. O vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) agradece 
o apoio e ressalta que gostaria de pedir o apoio do Sr. Presidente 
e do líder do Sr. Prefeito, para que conversem com o Sr. Prefeito 
para que este não suspenda a realização do concurso público 
da Policia Militar na nossa cidade. O Sr. Presidente prorroga a 
sessão por mais vinte minutos, não havendo objeção por parte 
do Plenário. O vereador Alcivan Rodrigues faz a leitura de uma 
nota que foi publicada pela própria Polícia Militar, onde comunica 
que as datas e horários do Concurso da Polícia Militar estão 
mantido e o mesmo será realizado. O vereador Marcus Duarte 
cumprimenta o vereador Robert e deseja sucesso. Com a 
palavra o vereador Robert Delmondes diz que é uma honra 
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poder assumir essa suplência e que agradece a todos pela 
acolhida que teve nesta Casa de Leis e agradece a todos os 
funcionários da Casa em nome das servidoras Aliete e 
Christianne que sempre tiveram e tem muita atenção com todos 
os vereadores. Ressalta que gostaria de levantar um ponto muito 
importante que é a economia da nossa cidade, para que todos 
atentem para essa situação diante do cenário que estão 
enfrentando com essa Pandemia, pois é preciso que as 
condições possam ser dadas para a nossa população trabalhar 
dignamente. Com a palavra o vereador Terciliano Gomes  
ressalta que a situação da nossa cidade está preocupante pois 
foram pegos de surpresa com o anúncio de que o Instituto ISAC 
irá entregar a administração de quase 100 leitos de UTIs em todo 
Estado Tocantins, e que nesse momento em que o Sr. Prefeito 
está buscando a ampliação de mais leitos de UTIs essa notícia 
é preocupante, mas tem certeza que o Sr. Prefeito irá agir de 
forma responsável e deixa registrado também a sua 
preocupação para que o concurso da Polícia Militar para que o 
mesmo seja realizado, pois o nosso Estado está precisando com 
urgência de mais policiais. O vereador Wilson Carvalho 
parabeniza o vereador Robert através do seu pai o Sr. Guerreiro 
que sempre esteve ao lado do mesmo apoiando, lutando e 
trabalhando. O vereador Robert agradece os cumprimentos do 
vereador Wilson Carvalho. Com a palavra o vereador Ygor 
Cortez diz que hoje vem falar sobre o Decreto Municipal 
publicado ontem e que decreta o Lockdown de toda a nossa 
cidade, ressalta que as leis são para serem seguidas, mas como 
cidadão, empresário tem o direito de não concordar, pois o 
período que foi imposto o Lockdown irá pesar tributariamente 
para os empresários, pois é um período de pagamento de 
boletos, contas e pagamentos de funcionários. Ressalta com 
relação a vários relatos que recebeu de médicos e de cidadãos 
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onde está tendo casos de pessoas que testaram positivas  para 
a COVID-19 e não estão cumprindo o isolamento necessário, ou 
seja, é preciso que as fiscalizações para essas pessoas não 
sejam apenas através de telefonemas e sim que as equipes de 
fiscalização possam ir nas residências para verificar se estão 
cumprindo o isolamento, e que no seu ponto de vista o Lockdown 
trata-se apenas de um feriado prolongado para que mais e mais 
pessoas se aglomerem, é preciso que as fiscalizações 
intensifiquem mas de forma que não limitem os trabalhadores de 
exercerem seus direitos. 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. 


