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  Ata da 6ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos  quatorze 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 Terciliano Gomes para fazer a 
leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 18 
versículos 01 a 05. O secretário vereador Alcivan José 
Rodrigues (Soldado Alcivan) faz a leitura da ata da sessão 
anterior. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
unanimidade. Ordem Do Dia: O Sr. Presidente informa que de 
acordo com o Artigo – 196, Parágrafo 6º do Regimento Interno o 
uso da Tribuna Livre está cancelado. Projetos para 2ª votação: 
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). Com Emenda 
modificativa Nº002/021 de autoria da Comissão de Obras e 
Serviços Públicos. Em discussão a Emenda Modificativa 
Nº002/021. Em votação a Emenda Modificativa Nº002/021. 
Sendo aprovado por Unanimidade. Em 2ª discussão o Projeto 
de Lei Nº038/021. Em 2ª votação o Projeto de Lei Nº038/021. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº022/021 – Dispõe 
sobre a criação do Programa Hortas Orgânicas Escolares a ser 
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implantado nas escolas públicas municipais de Araguaína e dá 
outras providências. Autor: Luciano Félix Santana Sousa. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto 
de Lei nº 042/21 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. O vereador Terciliano 
Gomes pede Vistas do referido projeto. Em votação o pedido de 
Vistas. 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). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. 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. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projetos para 1ª votação: Projeto de 
Lei Complementar Nº009/021 – Dispõe sobre desafetação de 
área pública e dá outras providências. Autor: Executivo 
Municipal. 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. Em 1ª votação. Aprovado 
por Unanimidade. Projeto de Lei Nº044/021 – Determina a 
obrigatoriedade de o Poder Executivo Municipal criar 
mecanismos de aprimoramento da transparência referente à 
adesão do Município ao consórcio público para aquisição de 
vacinas. Autor: Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva). É 
feito a leitura na íntegra do referido projeto. Leitura dos 
Pareceres Favoráveis das Comissões de Justiça e Redação, 
Finanças e Orçamento e do Jurídico da Casa. Em 1ª discussão. 
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O vereador Geraldo Silva ressalta a importância do seu projeto 
diante da situação que estão enfrentando devido a Pandemia da 
Covid-19.  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 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. Com Emenda Modificativa 
Nº001/021 de autoria do vereador Marcos Duarte. Leitura do 
Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação a referida 
emenda. Em discussão a Emenda Modificativa Nº001/021. Em 
votação a Emenda Modificativa Nº001/021. Aprovado por 
Unanimidade. Em 1ª discussão o Projeto de Lei Nº036/021. Em 
1ª votação o Projeto de Lei Nº036/021. Aprovado por 
Unanimidade. Com duas abstenções dos vereadores Enoque 
Neto Rocha de Souza e Terciliano Gomes Araújo. 
Requerimentos do vereador Abraão de Araújo Pinto: 
Nº1428/021, Nº1429/021 e Nº1476/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº1111/021 
e Nº1298/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição (Edimar Leandro): Nº1452/021, Nº1453/021, 
Nº1454/021, Nº1455/021 e Nº1534/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque Neto): 
Nº1492/021 e Nº1493/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador Flavio 
Gomes da Silva (Flavio Cabanhas): Nº1519/021, Nº1520/21 e 
Nº1541/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
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Unanimidade. Requerimentos do vereador Geraldo Francisco da 
Silva (Geraldo Silva): Nº1270/21, Nº1271/021, Nº1272/021, 
Nº1274/021 e Nº1308/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1504/021, Nº1505/021, Nº1506/021 
e Nº1516/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade.  Requerimentos do vereador Jorge Ferreira 
Carneiro: (Sargento Jorge Carneiro): Nº1496/021, Nº1507/021 e 
Nº1510/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Luciano Santana 
Sousa Nº1211/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Marcos Antônio 
Duarte da Silva (Marcos Duarte) Nº1511/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovado por Unanimidade. Requerimentos da 
vereadora Maria José Cardoso Santos (Zezé Cardoso): 
Nº1521/021 e Nº1522/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº1542/021 e Nº1544/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Robert Delmondes Barbosa (Robert 
Delmondes): Nº1500/021 e Nº1537/021. Em discussão. O 
vereador Robert Delmondes registra as presenças do seu pai e 
do seu tio. Em votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Terciliano Gomes Araújo: 
Nº1467/021, Nº1468/021, Nº1469/021, Nº1470/021 e 
Nº1471/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Thiago Costa Cunha: 
Nº1497/021 e Nº1498/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Wilson Lucimar Alves Carvalho: Nº1474/021, Nº1475/021 e 
Nº1499/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Ygor Sousa Cortez: 
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Nº1514/021 e Nº1515/021. Em discussão. O vereador Ygor 
Cortez ressalta que apresenta as referidas proposituras para 
inclusão dos grupos que são citados nos requerimentos, pois 
são categorias que não pararam em nenhum momento de 
trabalhar nesta Pandemia e gostaria de manifestar o seu 
posicionamento que é contrário a vacinação dos presos antes 
dos cidadãos de bem que estão trabalhando para garantir o 
sustento de suas famílias. O vereador Enoque Neto manifesta 
seu apoio ao vereador Ygor Cortez com relação a vacinação dos 
presos. O vereador Flavio Gomes cumprimenta o autor pela 
apresentação das proposituras e manifesta seu apoio. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Robert Delmondes Barbosa (Robert 
Delmondes) Nº344/021 – Ao Senador Irajá Abreu, pela 
apresentação da Lei Bruno Covas. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do 
vereador Terciliano Gomes Araújo: Nº334/021 – À empresa 
Acácio Assessoria Contábil, pelos seus 27 anos de 
funcionamento. Nº335/021 – À empresa Maju Florestas, pelos 
seus 08 anos de funcionamento. Nº337/021 – À empresa 
Distribuidora Top Fama, pelos seus11 anos de funcionamento. 
Nº338/021 – À empresa Viva Bela Cosméticos, pelos seus 10 
anos de funcionamento. Nº339/021 – À empresa Real Vidros, 
pelos seus 09 anos de funcionamento. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Moção de Aplauso de 
autoria do vereador Thiago Costa Cunha Nº345/021 – Ao 
Olyntho Hotel por estar presente na cidade de Araguaína desde 
junho de 1989, disponibilizando um trabalho exemplar no ramo 
de hotelaria. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador Wilson 
Lucimar Alves Carvalho: Nº342/021 – Às Unidades de Polícia 
Civil de Araguaína -TO, na pessoa da Excelentíssima Senhora 
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Delegada Chefe, Ana Maria Barbosa Varjal, por sua excelente 
atuação na cidade de Araguaína. Nº343/021 – Ao Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Tocantins (SINDEPOL-TO), na pessoa 
de sua Presidente, a Excelentíssima Senhora Delegada, Sarah 
Lilian de Souza Rezende, por sua excelente atuação na cidade 
de Araguaína. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Indicações de autoria do vereador Robert 
Delmondes Barbosa (Robert Delmondes): Nº109/021, 
Nº110/021 e Nº111/021. As indicações serão encaminhadas a 
quem de direito. Moção de Pesar Nº358/021 de autoria do 
vereador Edimar Leandro da Conceição – À Família do Sr. 
Lucemir Júnior Negri de Moura. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Moções de Pesar de autoria do 
vereador Matheus Mariano de Sousa:  Nº361/021 – À Família do 
Sr. Lazaro Corado Araújo. Nº362/021 – À Família do Pastor 
Edgar Martins Pedra. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Moção de Aplauso Nº359/021 de autoria do 
vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho – Ao Tenente Sr. José 
Roberto Alves dos Santos, pelos 30 (Trinta) anos de prestação 
de serviços junto a Polícia Militar e ao seu ingresso para a 
Reserva Militar. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Tribuna: O vereador Enoque Neto manifesta sua 
indignação com relação a Empresa BRK e que fique bem claro 
que a sua indignação não é com os funcionários que executam 
os trabalhos e sim com a empresa, pois a nossa população paga 
uma taxa de esgoto caríssima, paga também caro por um 
serviço de péssima qualidade, pois recebeu reclamações que 
nesta semana passada faltou agua todos os dias no setor 
Morada do Sol, sem falar no mau cheiro que é exalado todos os 
dias na Avenida Marginal Neblina da Estação de Tratamento de 
Esgoto e ressalta que é preciso que esta Casa de Leis tome um 
posicionamento sobre essa situação, não podem continuar 
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aceitando que essa Empresa faça o que quiser e trate a nossa 
população com desprezo, pois as reclamações são feitas, mas 
nada é providenciado. O vereador Edimar Leandro parabeniza o 
vereador Enoque Neto e manifesta seu apoio e diz que quando 
um cidadão precisa fazer uma reclamação não há um local 
físico, a pessoa tem que ligar no 0800 e nada é feito. O vereador 
Enoque Neto diz que já foi criada nessa Casa de Leis uma CPI, 
contudo nada foi resolvido e sessões já foram realizadas, mas 
essa Empresa BRK continua do mesmo jeito. O vereador Marcos 
Duarte destaca que o Executivo Municipal pode sim agir e se 
preciso for reincidir o contrato com a empresa BRK, pois além 
do péssimo serviço o descaso é enorme com a nossa população. 
O vereador Robert Delmondes ressalta que o Presidente da 
República sancionou uma Lei que trata sobre o saneamento 
básico e que é muito importante que essa Casa de Leis tome um 
posicionamento sobre essa situação da empresa BRK. O Sr. 
Presidente registra a presença do seu filho Vinicius. Com a 
palavra o vereador Flavio Gomes (Flavio Cabanhas) manifesta 
seu apoio com relação a essa situação da empresa BRK, e caso 
ninguém tome a frente nessa questão diz que irá agir e já informa 
que irá protocolar um projeto de lei que trata a respeito da 
concessão de serviço público. Com a palavra o vereador 
Geraldo Silva destaca que mais uma vez cobra do Executivo 
Municipal o pagamento dos pequenos produtores rurais que 
estão no Programa “Compra Direta”, pois já são seis meses sem 
pagamento e manifesta a sua preocupação e a sua cobrança 
com relação a essa situação. Com a palavra o vereador Jorge 
Carneiro diz que usa a Tribuna hoje para falar em nome de um 
empresário que lhe procurou, é o Sr. Willian que é proprietário 
da empresa “Aguas Indaiá”, o mesmo foi proibido de abrir o seu 
estabelecimento pelos fiscais da prefeitura durante o Lockdown, 
e ainda foi multado, ou seja, esse empresário vende somente 
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água, e água não é essencial na vida do ser humano? Ressalta 
que é preciso que os fiscais atentem para determinadas 
situações, pois o fechamento do estabelecimento desse 
empresário gerou vários transtornos inclusive para os pacientes 
renais, e para outros estabelecimentos que dependem do 
fornecimento de água que é feito por ele. O vereador Jorge 
Carneiro diz que irá procurar o Sr. Prefeito para expor essa 
situação e caso não consiga uma solução positiva faz o 
compromisso que ele vereador Jorge Carneiro pagará a multa 
que foi aplicada a esse cidadão. O Sr. Presidente manifesta seu 
apoio ao vereador Jorge Carneiro. Com a palavra o vereador 
Marcos Duarte diz que com relação a aplicação de multas é 
preciso que as Leis sejam respeitadas e sejam usadas de forma 
igual para todos e diz que todas as multas têm que ter previsão 
legal e no caso do município tem que passar pela aprovação 
desta Casa de Leis, pois uma pessoa que julga que agua não é 
essencial para a vida, o que será essencial então? A vereadora 
Maria José (Zezé Cardoso) diz que hoje está muito feliz pois 
chegou a sua vez de ser vacinada e que muitos falaram que 
todos os vereadores já haviam sido vacinados, e isso não é 
verdade, pois os que já vacinaram é porque já estão 
enquadrados nos critérios de vacinação. Com a palavra o 
vereador Edimar Leandro diz que é preciso que esta Casa de 
Leis reveja o estatuto que disciplina o trabalho desses fiscais. 
Com a palavra o vereador Robert Delmondes destaca que assim 
como foi essa situação desse estabelecimento que comercializa 
água, foi também a situação do fechamento do Frigorifico 
Aracarne, mas gostaria de manifestar os seus parabéns ao Juiz 
que deu a Liminar para que o referido frigorifico permanecesse 
aberto durante o Lockdown, ressalta outra questão que é a 
situação das estradas vicinais do nosso município e pede ao 
Executivo Municipal que atentem pois é através dessas estradas 
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que os pequenos produtores escoam suas produções. Com a 
palavra o vereador Wilson Carvalho destaca um fato que ocorreu 
no povoado Barra da Grota, onde um cidadão faleceu pela 
manhã e até as 18:00 horas da tarde o SAMU não pode fazer os 
procedimentos de remoção porque o SAMU informou a família 
que agora tem um serviço que chama SVO – Serviço de 
Verificação de Óbito que é do munícipio, o vereador Wilson 
Carvalho diz que é preciso que as pessoas que trabalham 
tenham mais amor ao próximo, pois os procedimentos de 
remoção do corpo só foram realizados porque ele vereador 
Wilson Carvalho, ligou para a Sra. Secretaria Municipal da 
Saúde e desde já agradece a mesma, que tomou as 
providências necessárias, mas que essa família passou por uma 
situação muito constrangedora e que situações como essa não 
podem repetir. O vereador Geraldo Silva diz que o município 
precisa organizar essa situação e se preciso for criar uma central 
de atendimento para que a população possa ter um local onde 
procurar para receberem ajuda e apoio. O vereador Wilson 
Carvalho pede para que as pessoas que estão à frente desses 
serviços possam agir de forma mais humana. 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.  
  
 
 


