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  Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos dez 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 Matheus Mariano para fazer a leitura da 
Bíblia. O vereador faz a leitura Salmo – 100, Versículos 04 e 05. 
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 
nº008/021 CT POLO II – Assunto: Imunização contra a Covid-19. 
Oficio 008/2021 – SINTET – TO – Assunto: Vacinação contra a 
Covid-19.  Ordem Do Dia: O Sr. Presidente registra as presenças 
de Pastores da nossa cidade que vieram acompanhar essa 
sessão. O vereador Ygor Cortez solicita a alteração de pauta 
para votação da moção de sua autoria, visto que os pastores 
presentes vieram para acompanhar essa votação. O Sr. 
Presidente informa que como terá que se retirar da sessão por 
ter uma Audiência marcada com o Sr. Prefeito, colocará 
primeiramente os seus requerimentos em votação e 
posteriormente a moção de autoria do vereador Ygor Cortez, e 
destaca que durante a discussão e a votação da referida moção 
quem presidirá a sessão será o vereador Marcos Duarte. O 
vereador Luciano registra a presença da Sra. Lucia Helena. O 
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vereador Thiago Costa informa que está devolvendo o Projeto 
de Lei Complementar Nº009/021 de autoria do Executivo 
Municipal, no qual havia pedido vistas. O vereador Terciliano 
Gomes líder do Sr. Prefeito solicita para que o referido projeto 
possa ser incluído na ordem do dia desta sessão. O Sr. 
Presidente informa que entrará em contato com a Secretaria da 
Casa sobre a referida solicitação. Em seguida o Sr. Presidente 
coloca em votação a alteração de pauta solicitada pelo vereador 
Ygor Cortez. Sendo aprovada por Unanimidade. Requerimentos 
do vereador Gideon da Silva Soares: Nº1479/021, Nº1480/021 e 
Nº1481/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O Sr. Presidente convida para assumir a 
Presidência da Mesa Diretora o vereador Marcos Antônio Duarte 
da Silva. Conforme informou o Sr. Presidente retira-se da 
sessão. O Sr. Presidente em exercício vereador Marcos Duarte 
registra a presença do seu Tio o pastor Enoque Loredo e 
ressalta que é uma pessoa muito importante na sua vida pessoal 
e profissional.  Moção de Aplauso de autoria do vereador Ygor 
Sousa Cortez Nº330/021 – A todos os pastores da cidade de 
Araguaína, pelo trabalho realizado perante suas igrejas e 
ministérios e pelo dia Nacional dos Pastores Evangélicos. Em 
discussão. Com a palavra o vereador Ygor Cortez que 
cumprimenta a todos os Pastores que estão presentes nesta 
sessão e destaca que sente muito honrado em poder apresentar 
essa homenagem a todos os Pastores da nossa cidade e 
ressalta o grande trabalho que as Entidades Evangélicas que 
são cuidadas pelos pastores e que são gratos por esse trabalho 
para com toda a nossa cidade e hoje está sendo apresentado 
apenas uma pequena homenagem diante da grandeza que é 
esse trabalho, onde cuidam, zelam e oram pela nossa população 
e que essa moção é uma homenagem de toda a Câmara 
Municipal e pede permissão ao Sr. Presidente em exercício, para 
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que o Pastor Flavio Braga – Presidente da COMEARA e mais 
um pastor possam fazer uso da palavra.  O Sr. Presidente coloca 
em votação a solicitação de uso da palavra. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Os vereadores manifestam apoio a referida 
moção parabenizando o autor pela iniciativa da homenagem. Em 
votação a Moção de Aplauso Nº330/021. Aprovado por 
Unanimidade. O vereador Terciliano Gomes solicita alteração de 
pauta para votação das suas proposituras, pois também terá que 
se ausentar da sessão por uma reunião com o Sr. Prefeito. Em 
votação as solicitações feitas pelo vereador Terciliano Gomes. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Terciliano Gomes Araújo: Nº1399/021, Nº1406/021, 
Nº1458/021, Nº1484/021 e Nº1485/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Terciliano 
Gomes pede a retirada da pauta da Moção de sua autoria 
Nº326/021, visto que a mesma será reapresentada sendo de 
autoria de todos os vereadores. A referida moção é retirada da 
pauta a pedido do autor da mesma. Moções de Aplauso de 
autoria do vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº331/021 – À 
empresa Terra Tratores, pelos seus 08 anos de funcionamento. 
Nº332/021 – À empresa Termofrio Refrigeração, pelos seus 06 
anos de funcionamento. Nº333/021 – À empresa Metas 
Contabilidade, pelos seus 07anos de funcionamento. Nº341/021 
– Ao Prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, pela inclusão de 
mototaxistas, taxistas e motoristas de transporte coletivo de 
passageiros na vacinação da Covid-19. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Geraldo Silva 
solicita alteração de pauta para a votação das suas matérias, 
visto que precisará se ausentar da sessão por ter uma viagem 
agendada. Em votação as solicitações feitas pelo vereador 
Geraldo Silva. Aprovados por Unanimidade. Com a palavra o 
Pastor Flavio Braga – Presidente da COMEARA, que 
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cumprimenta a todos os presentes e ressalta que é uma honra 
poder estar nesta Casa de Leis recebendo essa homenagem e 
cita uma passagem Bíblica em 1º Timóteo, destacando a 
importância dos trabalhos desta Casa de Leis e para finalizar a 
sua fala pede a todos que se coloquem em pé para que todos 
façam uma oração. Com a palavra o Pastor Enoque Loredo 
cumprimenta a todos os vereadores na pessoa do seu sobrinho 
o vereador Marcos Duarte que hora preside esta sessão e que é 
uma alegria enorme poder receber esta homenagem e uma 
grande honra estar nesta Casa Legislativa, agradecendo a todos 
por essa iniciativa.  O vereador Ygor Cortez faz a entrega de uma 
placa comemorativa a cada Pastor presente na sessão.  Após a 
entrega das homenagens o Sr. Presidente em exercício 
vereador Marcos Duarte suspende a sessão. Reaberto os 
trabalhos. A vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-
Presidente assume a presidência da Mesa Diretora. O vereador 
Geraldo Silva ressalta que devido adiantar da hora, que os seus 
projetos que estão na pauta desta sessão, sejam incluídos na 
pauta da próxima sessão. A Sra. Presidente em exercício retira 
da pauta os referidos projetos a pedido do autor. Requerimentos 
do vereador Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): 
Nº1166/021, Nº1169/021, Nº1170/021, Nº1208/021 e 
Nº1269/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Marcos Duarte solicita a alteração de 
pauta para que os projetos possam ser votados após a votação 
dos requerimentos. Em votação a solicitação feita pelo vereador 
Marcos Duarte. Sendo aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Abraão de Araújo Pinto: 
Nº1425/021, Nº1426/021 e Nº1427/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Edimar Leandro da Conceição (Edimar Leandro): 
Nº1447/021, Nº1448/021, Nº1449/021 e Nº1450/021. Em 
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discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Flavio Gomes da Silva (Flavio 
Cabanhas) Nº1445/021. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Requerimentos do vereador Luciano Félix 
Santana Sousa: Nº1210/021 e Nº1465/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimento do 
vereador Marcos Antônio Duarte da Silva Nº1459/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Matheus Mariano de Sousa: 
Nº1477/021 e Nº1478/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Thiago Costa Cunha: Nº1460/021, Nº1461/021 e Nº1462/021. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho: 
Nº1472/021 e Nº1473/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Abraão de Araújo Pinto: Nº327/021 – À Elite Joias, 
pelos seus 42 anos de funcionamento. Nº328/021 – À Edi 
Presentes, pelos seus 30 anos de funcionamento. Nº329/021 –
À Drogaria Bom Preço, pelos seus 15 anos de funcionamento. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Aplauso de autoria do vereador Wilson Lucimar Alves 
Carvalho Nº336/021 – À Casa de Acolhimento Ana Caroline 
Tenório e seus colaboradores, pelos 13 anos de funcionamento 
na cidade de Araguaína.  Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. A Sra. Presidente em exercício vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) solicita que seja feita a verificação 
de quórum. Constando a presença de onze vereadores. O 
vereador Alcivan Rodrigues chega a sessão e justifica que 
estava ausente por ter ido ao seu gabinete. A sessão passa a ter 
o quórum de doze vereadores. Requerimentos do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1252/021 e 
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Nº1297/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. O vereador Enoque Neto chega a sessão. 
Passando a sessão a ter o quórum de treze vereadores.  
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
Nº1466/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. 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. O vereador Matheus Mariano faz 
um requerimento verbal evocando o Artigo 122 do Regimento 
Interno para a dispensa da leitura na íntegra da referida matéria, 
visto que todos os vereadores já estão cientes da mesma. Em 
votação o requerimento verbal feito pelo vereador Matheus 
Mariano. Sendo a provado por Unanimidade. O autor do projeto 
ressalta que já foram lidos todos os pareceres referente ao seu 
projeto. A Sra. Presidente em exercício coloca em 1ª discussão 
o projeto de Lei Nº022/021. Em 1ª votação o Projeto de Lei 
Nº022/021. 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). Leitura dos Pareceres Favoráveis da 
Comissão de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos e 
do Jurídico da Casa.  Sra. Presidente informa que há uma 
Emenda Modificativa Nº001/021 protocolada de autoria da 
Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Jorge 
Carneiro, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos 
solicita a retirada da referida emenda. A Sra. Presidente retira a 
emenda a pedido do Presidente da Comissão vereador Jorge 
Carneiro. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº038/021. Em 1ª 
votação o projeto de Lei Nº038/021. Aprovado por Unanimidade. 
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Projeto de Lei Nº042/021 – Dispõe sobre a criação do Programa 
Adote um Ponto de Ônibus e regulamenta as parcerias em 
pontos de ônibus no município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Luciano Félix Santana Sousa. 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 Projeto de Lei Nº042/021. Em 1ª votação o Projeto 
de Lei Nº042/021. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei 
Nº054/021 – Institui o Selo Empresa Parceira da Agricultura 
Familiar destinado às empresas que comercializam produtos do 
pequeno agricultor 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. Leitura 
dos Pareceres Favoráveis da Comissão Justiça e Redação e do 
Jurídico da Casa. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº054/021. 
Em 1ª votação o Projeto de Lei Nº054/021. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei Nº055/021 – Estabelece 
conceituação legal para fins de aplicação na legislação 
municipal para definir família de baixa renda no âmbito do 
município de Araguaína. Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. 
É feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 
Pareceres Favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, 
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e do Jurídico da 
Casa. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº055/021. O vereador 
Alcivan Rodrigues solicita a suspensa da sessão para conversar 
com o autor do projeto para que possa esclarecer uma dúvida. 
A sessão é suspensa. Reaberto os trabalhos. Em 1ª votação o 
Projeto de Lei Nº055/021. Aprovado por Unanimidade. Tribuna: 
o vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) fala sobre a sua 
viagem a Brasília para tratar sobre a problemática da falta de 
médico perito na agência do INSS da nossa cidade e informa 
que essa demanda foi resolvida, e o médico atenderá na agência 
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do INSS de quinze em quinze dias e ressalta que gostaria de 
fazer um agradecimento especial ao Deputado Vicentinho Júnior 
que não mediu esforços para lhe ajudar nessa situação e assim 
que o médico começar a fazer os atendimentos irá usar essa 
Tribuna novamente para informar a todos, pois o que falta muitas 
vezes para que uma situação possa ser resolvida é boa vontade 
e atitude e deixa registrado também que o vereador Matheus 
Mariano contribuiu expondo essa problemática, para que 
pudessem ter ciência da situação. Os vereadores presentes na 
sessão manifestaram os cumprimentos ao vereador Flavio 
Gomes (Flavio Cabanhas) pela grande atitude de conseguir 
resolver essa demanda da falta de médico perito na Agência do 
INSS da nossa cidade. O vereador Edimar Leandro deixa 
registrado a sua tristeza em ver que essa situação foi resolvida 
por um Deputado Federal que não é do nosso município e que 
isso sirva de exemplo para os demais Deputados Federais que 
são da nossa cidade. O vereador Matheus Mariano ressalta que 
acaba de ver uma notícia que foi publicada sobre o atendimento 
na agência do INSS, que será feito por duas semanas nos 
meses de junho e julho deste ano. O vereador Flavio Gomes 
(Flavio Cabanhas) agradece pelas informações e destaca que 
gostaria de pedir ao Poder Público que olhe para os 
trabalhadores dos locais que são considerados como serviços 
essenciais, para que possam ser inseridos nos grupos 
prioritários da vacinação da COVID-19. Com a palavra o 
vereador Robert Delmondes diz que gostaria de ressaltar com 
relação ao direito do cidadão de ter o Refis e que já fez essa 
solicitação ao Sr. Prefeito e hoje vem falar sobre essa demanda 
e sugere para que possa ser feito de forma online. O vereador 
Robert Delmondes ressalta outro assunto que é sobre o 
atendimento no Hospital de Campanha de combate a COVID-19 
e que já elaborou um documento e irá pessoalmente levá-lo a 
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Secretaria Municipal da Saúde e todos precisam atentar para 
essa situação da superlotação desse hospital. Com a palavra o 
vereador Ygor Cortez que diz que usa a Tribuna para falar sobre 
o ultimo Decreto Municipal e que esteve conversando com o Sr. 
Prefeito sobre o referido Decreto e pede a Secretaria Municipal 
de Saúde que reveja os protocolos que são adotados pela 
referida Secretaria, pois os exames de COVID-19 que podem 
ser feitos na farmácias, as pessoas que  procuram as farmácias 
para fazê-los, estão supostamente contaminadas, vão fazem o 
teste não é feito nenhuma fiscalização, ou seja,  as pessoas só 
sabem criticar e apontar os bares e restaurantes como sendo os 
únicos locais de contaminação da Covid-19, cita como exemplo 
também os bancos onde circulam centenas de pessoas e não é 
feito a fiscalização e muito menos um trabalho de desinfecção 
desses locais. O vereador Ygor Cortez ressalta que há um 
grande número de Fiscais e a Secretaria Municipal de Saúde 
não designa os mesmos para verificar de perto as pessoas que 
estão contaminadas e que não estão cumprindo a quarentena 
obrigatória e por isso pede mais uma vez que reveja as ações e 
a s medidas que estão sendo tomadas para combater a COVID-
19. A Sra. Presidente em exercício vereadora Maria José (Zezé 
Cardoso) encerra a sessão por ter encerrado o tempo 
regimental. Nada mais havendo a tratar 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.  
  
 
 
 


