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  Ata 2ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dois dias 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, Robert Delmondes Barbosa, Terciliano Gomes 
Araújo, Thiago Costa Cunha,  Wilson Lucimar Alves Carvalho e 
Ygor Sousa Cortez. Todos em número de dezessete. Havendo 
número legal o Sr. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Robert Delmondes para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 121. O secretário 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura 
da ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por unanimidade. Correspondências: Leitura do Oficio da Sra. 
Stefane solicitando o uso da Tribuna Livre. Ordem Do Dia: 
Projeto para Leitura: Projeto de Lei Nº065/021 – Dispõe sobre a 
regulamentação do artigo 5º inciso II da lei Municipal nº1660, de 
03 de março de 1997, estabelece a organização e o 
funcionamento do Conselho Municipal de Educação no âmbito 
do Município de Araguaína e dá outras providências. Autor: 
Executivo Municipal.  Uso da Tribuna Livre – Inscrito (a): Stefane 
Andreia Santos da Conceição. Assunto: Vacinação contra a 
Covid – 19 aos estudantes de Odontologia. Com a palavra a Sra. 
Stefane que cumprimenta a todos os presentes, agradece por 
esse espaço que lhe foi concedido e faz uma explanação de 
como é o dia a dia de um estudante de odontologia e destaca 
que fala representando a FACIT e a UNITPAC. Ressalta que de 
acordo com o artigo 200 da Constituição Federal o direito de 
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vacinação aos estudantes de Odontologia que já executam o 
trabalho de atendimento ao público está garantido, pois assim 
como os estudantes de Medicina conseguiram serem incluídos 
para a vacinação contra a COVID19, igualmente estão 
solicitando essa inclusão, pois assim como eles precisam estar 
imunizados, os estudantes de odontologia também precisam, 
pois prestam atendimentos que os colocam expostos. A Sra. 
Stefane faz a leitura do Oficio 
Nº234/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS – Ministério da Saúde – 
Assunto: Orientações técnicas de vacinação do grupo prioritário 
“ Trabalhadores da Saúde” da campanha Nacional de Vacinação 
contra a Covid – 19.  E foi feito a entrega de uma cópia a cada 
vereador do referido oficio. A Sra. Stefane destaca que neste 
oficio deixa bem claro todas as orientações técnicas do grupo 
prioritário trabalhadores da Saúde e como será o procedimento 
de vacinação dos mesmos e que neste mesmo oficio contempla 
os acadêmicos e estudantes em saúde e área técnica, ou seja, 
diz que não entende o porquê ainda não foram contemplados 
com essa vacinação, sendo que é um direito assegurado por lei.  
Em aparte o vereador Terciliano Gomes diz que é a segunda vez 
que esta Casa de Leis abre espaço para os estudantes de 
odontologia e que na primeira vez que receberam os 
representantes do curso de odontologia o Dr. Murillo da 
Secretaria Municipal de Saúde estava presente e o mesmo 
orientou de como os representantes dos cursos da área da 
saúde deveriam seguir e qual documentação deveria ser 
apresentada para que pudessem ser contemplados com a 
vacinação contra a Covid-19, ou seja, o que é caracterizado 
como trabalho é amparado por Lei, e para que os estudantes e 
acadêmicos sejam vacinados é preciso que a Instituição onde 
estudam apresente as documentações necessárias que são 
exigidas pelos órgãos da Saúde. A Sra. Stefane faz a leitura dos 
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artigos que amparam os acadêmicos de Odontologia, pois os 
mesmos atuam, ou seja, estão estagiando, trata-se de uma 
clínica odontológica e que atende das 08:00 horas da manhã até 
as 22:00 da noite, e os estudantes de odontologia estão se 
sentindo humilhados e negligenciados, pois há estudantes que 
estão há mais de um ano sem ver os pais os parentes por não 
estarem vacinados, contudo há aqueles que mesmo diante 
dessa situação irão viajar neste feriado para visitarem a família 
e isso preocupa a todos. A palavra é aberta aos vereadores. O 
vereador Terciliano Gomes diz que se fosse para olhar a partir 
de agora não olhariam apenas para uma determinada classe, 
mas essa Casa de Leis já está ecoando a voz em defesa da 
nossa população como um todo, mas infelizmente a Lei não 
enquadra os acadêmicos de cursos da Saúde, ou seja, a 
Instituição – ITAPC apresentou um documento para a Secretaria 
Municipal de Saúde atestando que os acadêmicos do curso de 
Medicina são estagiários e sabe que é justo vacinar a todos os 
acadêmicos da área de saúde. Em aparte o vereador Robert diz 
que tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que 
trata dessa questão da aquisição das vacinas por entidades e 
instituições de ensino de curso da área da saúde para que todos 
os acadêmicos possam ser vacinados. A vereadora Maria José 
(Zezé Cardoso) Vice-Presidente assume a presidência da Mesa 
Diretora. O vereador Terciliano Gomes ressalta que no seu 
ponto de vista todos deveriam ser vacinados, o problema é que 
precisam cumprir a lei e as determinações do Ministério da 
Saúde.  O vereador Alcivan Rodrigues ressalta que como foi dito 
pelo Superintendente da Secretaria Municipal de Saúde quando 
o mesmo esteve nesta Casa de Leis, a Instituição tem que 
apresentar um documento para que ampare os acadêmicos 
quanto a necessidade da vacinação e que esta Casa de Leis 
está sempre à disposição para ajudar no que for possível, mas 
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tudo dentro da Lei. O vereador Marcos Duarte questiona o 
porquê que a Instituição FACIT não fornece uma Declaração que 
comprove que os acadêmicos estão estagiando dentro da clínica 
da referida instituição, pois todos os estudantes que estão 
realizando os atendimentos presenciais serão contemplados 
com a vacinação, uma vez que, a Secretaria Municipal de Saúde 
não pode vacinar  sem a devida comprovação e não pode usar 
a vacina como quiser, tem que cumprir os critérios legais e que 
os acadêmicos precisam se unir e exigir da Instituição esse 
amparo, pois após o fornecimento dessa Declaração os 
vereadores farão a intermediação com a Secretária Municipal de 
Saúde para que agilize a vacinação, pois esta Casa de Leis está 
sempre disponível para ajudar no que for possível.  A Sra. 
Stefane diz que com relação ao estágio vários pontos já foram 
apresentados e que a Faculdade está fazendo a sua parte e 
estão sempre abertos para atender a nossa população, e espera 
que possam contar com o apoio desta Casa de Leis. A Sra. 
Presidente em exercício agradece a presença da Sra. Stefane e 
destaca que está Casa de Leis sempre está aberta para receber 
a toda nossa população. O vereador Robert registra a presença 
do jovem João Pedro. O vereador Wilson Carvalho pede a 
retirada da propositura de sua autoria Nº1309/021. A Sra. 
Presidente retira a referida propositura a pedido do autor da 
mesma. O vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) solicita 
alteração de pauta para a votação das suas matérias e solicita 
também permissão para se retirar da sessão pois tem uma 
viagem agendada. A Sra. presidente em exercício coloca em 
votação as duas solicitações feitas pelo vereador Flavio Gomes 
(Flavio Cabanhas). Sendo aprovadas por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: 
Nº1303/021, Nº1306/021 e Nº1356/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O Sr. Presidente 
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vereador Gideon Soares reassume a Presidência da Mesa 
Diretora. Requerimentos do vereador Flavio Gomes da Silva 
(Flavio Cabanhas): Nº1331/021 e Nº1332/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Robert 
Delmondes solicita ao Sr. Presidente que possa inserir na pauta 
desta sessão os requerimentos de Nº1407/021 e Nº1408/021 de 
sua autoria. O Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de 
inserção de matéria na ordem do dia. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Projetos para 2ª votação: 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). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº1362/021, Nº1363/021, 
Nº1364/021, Nº1365/021 e Nº1367/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Matheus Mariano de Sousa: Nº1353/021 e 
Nº1354/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso): Nº1326/021 e Nº1347/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte) Nº1324/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Luciano Félix Santana Sousa: Nº1273/021 e Nº1260/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 
Jorge Carneiro) Nº1351/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador Gideon 
da Silva Soares: Nº1313/021, Nº1314/021 e Nº1315/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
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Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da Silva 
(Geraldo Silva): Nº1010/021, Nº1011/021, Nº1012/021, 
Nº1014/021 e Nº1015/021. Em discussão. O vereador Geraldo 
da Silva ressalta a importância das suas proposituras. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1327/021, Nº1339/021 e Nº1340/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº1337/021, Nº1338/021, Nº1341/021, Nº1342/021 e 
Nº1343/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1139/021 e Nº1143/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Abraão de Araújo Pinto: 
Nº1302/021, Nº1328/021 e Nº1329/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Robert Delmondes Barbosa: Nº1407/021 e 
Nº1408/021. Em discussão. O vereador Robert diz que tem uma 
audiência marcada com o Sr. Prefeito e que irá tratar sobre essa 
questão do primeiro emprego e contratação do menor aprendiz 
e sabe que tem um projeto tramitando no congresso nacional 
que trata da questão do primeiro emprego, contudo o Executivo 
Municipal precisa dar condições e incentivos para que essas 
demandas possam ser efetivadas, pois é muito importante que 
os jovens tenham essa oportunidade do primeiro emprego.  Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moções de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº305/021 – À empresa 
Pinguim Máquinas e Equipamentos para Refrigeração, pelos 
seus 18 anos de funcionamento. Nº306/021 – À empresa Boa 
Sorte Rádio e Televisão, pelos seus 34 anos de funcionamento. 
Nº307/021 – À empresa Dau Distribuidora de Peças, pelos seus 



 
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 

09 anos de funcionamento. Nº308/021 – À empresa 
Despachante Ideal, pelos seus 10 anos de Funcionamento. 
Nº309/021 – À empresa Propegás, pelos seus 34 anos de 
funcionamento. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente registra a presença do Ex-
vereador Wagner Enoque. Tribuna:  Com a palavra o vereador 
Terciliano Gomes ressalta que recebeu um convite para ir ao 
Quartel da nossa cidade, em razão da aposentadoria de um 
amigo seu o Major Wellington, diz que por um lado fica muito 
feliz pela merecida aposentadoria, contudo por outro lado fica 
muito preocupado, pois a nossa cidade irá perder muito, pois o 
Major Wellington é uma pessoa muito honrosa, sempre fazendo 
além, do que lhe era cabido, sendo um militar extremamente 
competente e operacional e sugere para que seja feita uma 
moção de aplauso ao Major Wellington em nome de toda a 
Câmara Municipal. O Sr. Presidente informa que após o término 
desta sessão, todo os vereadores estão convidados para uma 
reunião na sala da Presidência. Com a palavra o vereador 
Robert Delmondes fala sobre a entrega dos 100 leitos de UTIs 
pela Instituição ISAC, e que diante da situação que estão 
enfrentando com a Pandemia da Covid-19 ficou muito 
preocupado. O Sr. Presidente diz que foi informado que essa 
situação é devido ao término do contrato da ISAC, e que esse 
contrato não pode ser renovado por questões legais. O vereador 
Robert diz que ficou muito preocupado, pois um amigo seu que 
a esposa é medica teve que ser transferido para outra cidade, 
por estar precisando de uma UTI e na nossa cidade não tem UTI 
disponível todas as UTIs estão superlotadas. O vereador Robert 
diz que gostaria de manifestar a sua preocupação, enquanto em 
outras cidades a situação está melhorando, o nosso município 
está regredindo, a nossa cidade entrará de Lockdown, ou seja, 
como ficará a situação quando esse Lockdown terminar. O 
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vereador Marcos Duarte diz que a questão da entrega da 
administração dos leitos de UTIs pelo Instituto ISAC, é uma 
impossibilidade Jurídica de renovar o contrato entre o Estado do 
Tocantins com a ISAC e não é questão de falta de pagamento. 
O vereador Terciliano Gomes diz que são 93 leitos em todo o 
Estado do Tocantins administrado pela ISAC e que no seu ponto 
de vista ainda é muito pouco, mas que não será o encerramento 
desse contrato que causará transtorno, pois o Governo do 
Estado pode assumir essa situação e ver a melhor forma de gerir 
essa questão e trabalhar para aumentar o número de leitos de 
UTIs em todo o Estado do Tocantins. O vereador Robert ressalta 
que realmente essa situação dos leitos precisa com certeza ser 
vista com cautela e que aumentar o número de leitos de UTIs é 
fundamental diante da situação que estão enfrentando, ressalta 
que no seu ponto de vista as Igrejas, independentes do 
segmento religioso deveriam permanecer abertas nesse 
Lockdown. O vereador Luciano Santana diz que se liberarem as 
Igrejas outros segmentos irão exigir suas aberturas e que o Sr. 
Prefeito está tentando melhorar essa situação, pois os outros 
municípios estão sobrecarregando a nossa cidade 
encaminhando pacientes a todo tempo e os recursos para 
combater a COVID – 19, foi enviado para todos os municípios, 
ou seja, eles compram ambulâncias e encaminham para 
Araguaína, contudo não contribuem em nada. O vereador 
Robert diz que foi aprovado por essa Casa de Leis uma Lei que 
torna as Igrejas como essenciais e estão infringindo uma Lei. O 
vereador Ygor Cortez diz que infelizmente esse Decreto precisa 
ser cumprido, pois a situação está muito crítica e que os 
supermercados também são serviços essenciais e no domingo 
serão totalmente fechados. O vereador Marcos Duarte diz que 
não concorda com mascaras, com Lockdown, mas que o 
momento é crítico e que está vendo muitas pessoas convocando 
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pessoas a não respeitar esse Lockdown e que isso não pode 
ocorrer, pois a Constituição Federal ampara essa situação que 
é de extrema urgência, e que não será um dia ou cinco dias que 
mudará a fé de ninguém, e que mesmo não concordando com a 
situação é preciso cumprir com o Decreto, pois o Sr. Prefeito 
está tentando agir da melhor forma possível. O vereador Robert 
diz que realmente a colocação do vereador Marcos Duarte foi 
muito bem-feita. O vereador Edimar Leandro registra a presença 
do Sr. Etiene vereador da cidade de Piraquê.   O Sr. Presidente 
diz que gostaria de agradecer ao Sr. Prefeito Wagner e ao 
Secretário Municipal Simão Moura Fé pelo atendimento da 
construção de uma Ponte no Povoado Levinha e ressalta 
também que essa é uma luta do vereador Geraldo Silva. Com a 
palavra o vereador Geraldo Silva diz que hoje usa a Tribuna para 
registrar a sua preocupação com relação a chegada do verão e 
com isso os inúmeros focos de queimadas e incêndio e faz uma 
solicitação ao Sr. Prefeito para que possa criar uma Brigada de 
Incêndio, para que façam um trabalho preventivo e punir as 
pessoas que descumprirem a Lei que trata do meio ambiente, 
pois as queimadas trazem doenças, poluição e prejuízo 
ambiental e financeiro. O vereador Thiago Costa parabeniza o 
vereador Geraldo Silva pelas suas colocações e manifesta seu 
apoio. 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.  
  


