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  Ata 8ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos  dezessete 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, Matheus Mariano de Sousa, Robert 
Delmondes Barbosa, Thiago Costa Cunha, Wilson Lucimar 
Alves Carvalho e Ygor Sousa Cortez. Todos em número de 
quinze. Havendo número legal o Sr. Presidente declara aberta 
esta sessão e convida o vereador Alcivan Rodrigues para fazer 
a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura do Salmo – 1º. 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 
interno nº24/2021 – Gabinete da vereadora Maria José Cardoso 
Santos (Zezé Cardoso) – Assunto: Justificativa de ausência. 
Oficio circular GVT nº017/2021 – Gabinete do vereador 
Terciliano Gomes Araújo – Assunto: Justificativa de ausência. 
Ordem Do Dia: Projetos para 2ª votação: Projeto de Lei 
Complementar Nº013/021 – Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB. 
Autor: Executivo Municipal. Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº026/021 – Dispõe 
sobre a proteção das nascentes, mananciais e áreas ciliares dos 
corpos d’água no Município de Araguaína e dá outras 
providências. Autor: Enoque Neto Rocha de Souza (Enoque 
Neto). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por 
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Unanimidade. Projeto de Lei Nº040/021 – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as instituições de ensino expedirem diploma 
em braile para alunos com deficiência visual no âmbito do 
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 
Nº049/021 – Institui a Semana da Jornada Legislativa, a ser 
realizada anualmente na segunda semana do mês de agosto no 
Município de Araguaína e dá outras providências. Autor: Alcivan 
José Rodrigues (Soldado Alcivan). Em 2ª discussão. Em 2ª 
votação. Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº051/021 
– Dispõe sobre obrigatoriedade de hospitais e maternidades 
oferecerem orientação de primeiros socorros aos pais de recém-
nascidos e dá outras providências. Autor: Marcos Antônio Duarte 
da Silva (Marcos Duarte). Em 2ª discussão. Em 2ª votação. 
Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº052/021 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de realização de triagem precoce para 
diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), nas 
creches e escolas municipais de Araguaína, e dá outras 
providências. Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Requerimentos do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado 
Alcivan): Nº1442/021 e Nº1443/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Edimar Leandro da Conceição. (Edimar Leandro): Nº1489/021, 
Nº1490/021, Nº1535/021, Nº1536/021 e Nº1551/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Enoque Neto Rocha de Souza 
(Enoque Neto) Nº1495/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento do vereador Flavio 
Gomes da Silva (Flavio Cabanhas) Nº1585/021. Em discussão. 
Em votação. Aprovado por Unanimidade. O Sr. Presidente 
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registra a presença do Sr. Neurivan – Presidente do Sindicato 
dos Frentistas e informa ao mesmo que em decorrência da 
ausência do vereador Terciliano Gomes a propositura que 
solicita a inclusão dos frentistas na vacinação da Covid-19 não 
irá entrar na pauta, contudo o vereador Terciliano Gomes que é 
líder do Sr. Prefeito garantiu que irá levar essa demanda 
pessoalmente ao Sr. Prefeito. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1509/021, 
Nº1571/021, Nº1572/021, Nº1573/021 e Nº1574/021. Em 
discussão. O vereador Geraldo Silva autor das proposituras 
ressalta a importância dos seus requerimentos. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade.  Requerimentos do vereador 
Gideon da Silva Soares: Nº1518/021 e Nº1580/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Jorge Ferreira Carneiro (Sargento 
Jorge Carneiro) Nº1583/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Luciano Félix Santana Sousa: Nº1214/021 e Nº1215/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Requerimento do vereador Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte) Nº1513/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Matheus Mariano de Sousa: Nº1548/021, Nº1549/021 e 
Nº1550/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Robert Delmondes 
Barbosa (Robert Delmondes): Nº1558/021, Nº1559/021 e 
Nº1560/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Thiago Costa Cunha 
Nº1527/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wilson Lucimar 
Carvalho: Nº1531/021, Nº1532/021 e Nº1533/021. Em 
discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade.  Moção de 
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Aplauso de autoria do vereador Robert Delmondes Barbosa 
(Robert Delmondes) Nº346/021 – Ao Dr. Jorge Palma de 
Almeida, pela atuação como operador do Direito há 24 anos na 
cidade de Araguaína -TO. Em discussão. O vereador Robert 
Delmondes pede voto favorável à sua moção e diz que tem muita 
admiração pelo Dr. Jorge Palma. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar de Nº364/021 autoria do 
vereador Ygor Sousa Cortez – À Família da Sra. Francisca 
Sales. Em discussão. Em votação. Tribuna: Com a palavra o 
vereador Alcivan Rodrigues  diz que ontem viu uma matéria 
publicada no portal AF Notícias, que lhe deixou muito 
preocupado, onde foi publicado que os funcionários do Hospital 
de Campanha de combate a Covid-19 estão com os salários 
atrasados e destaca que esse hospital é gerido pelo ISAC, 
informa que saindo dessa sessão irá pessoalmente conversar 
com a Secretária Municipal de Saúde para saber ao certo o que 
está acontecendo, pois esses profissionais não podem pagar por 
uma má gestão, manifestando a sua indignação com essa 
situação. Em aparte o vereador Flavio Gomes parabeniza o 
vereador Alcivan pela sua fala. Em aparte o vereador Luciano 
Santana pede ao vereador Alcivan que informe os vereadores 
após conversar com a Sra. Secretária Municipal de Saúde. O 
vereador Alcivan Rodrigues agradece os apartes e ressalta que 
com certeza irá informar a todos sobre o resultado da conversa. 
O vereador Robert Delmondes sugere para que possa ser criada 
uma CPI para investigarem sobre essa gestão da ISAC. O 
vereador Alcivan Rodrigues diz que é um absurdo o que está 
acontecendo com esses profissionais e que irá averiguar essa 
situação. Com a palavra o vereador Flavio Gomes (Flavio 
Cabanhas) fala sobre o problema das Funerárias na nossa 
cidade, ressalta que presenciou uma situação onde uma 
Funerária estava querendo cobrar de uma família o valor de 
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1.500 (um mil e quinhentos) reais apenas para deslocar  o corpo 
até o cemitério, e que foi pessoalmente para resolver essa 
situação, pois não irá aceitar que usem de momentos difíceis 
para uma família enlutada, para cobrarem valores exorbitantes, 
ganhando em cima do sofrimento das pessoas e ressalta que as 
pessoas que precisarem da sua ajuda com situações 
semelhantes podem lhe procurar. Informa também que no dia 
21/06/2021 a Agência do INSS da nossa cidade, já estará com 
dois médicos Peritos atendendo, diz que a situação já começou 
a melhorar, mas continuará lutando para que consigam a 
permanência de um médico nesta agência. Em aparte o 
vereador Robert Delmondes parabeniza o vereador Flavio 
Gomes pelo seu posicionamento, e diz que é preciso averiguar 
toda a situação referente aos falecimentos, pois há uma 
demanda com relação ao cemitério, com relação aos 
sepultamentos e agora as funerárias, ou seja, a nossa população 
não pode ficar à mercê, no momento mais difícil que é quando 
se perde um ente querido. O vereador Geraldo Silva ressalta a 
importância de criar uma Central de Óbitos para que consigam 
resolver as demandas referente aos sepultamentos na nossa 
cidade. Destaca que gostaria de enaltecer o grande trabalho que 
esta Casa de Leis está realizando e cumprimenta a cada 
parlamentar pela atuação. O Sr. Presidente deixa registrado os 
seus sinceros agradecimentos a todos os funcionários da 
Câmara Municipal em nome da servidora Sra. Christianne 
parabenizando e agradecendo a cada servidor pela ajuda, pelo 
apoio, pois essa Casa de Leis só funciona com o trabalho 
conjunto de todos e agradece e cumprimenta também a cada 
vereador pelo trabalho que estão realizando. O vereador Jorge 
Carneiro ressalta que hoje usa a tribuna para agradecer ao Sr. 
Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde por terem atendido 
seu pedido de amparo aos Pacientes que fazem tratamento de 
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câncer e cumprimenta a cada vereador pelo trabalho que estão 
realizando. O vereador Luciano registra a presença da sua 
cunhada a Sra. Graziele e do Educador Físico o Sr. Fernando. 
Com a palavra o vereador Marcos Duarte diz que hoje usa a 
tribuna para agradecer a todos que acreditaram e lhe confiaram 
os votos, agradece a todos os servidores desta Casa de Leis que 
sempre estão prontos para ajudar, destaca que estão finalizando 
o semestre e com a gratidão de um trabalho em prol da nossa 
população, pois veio para esta Casa de Leis para ser um 
vereador justo e não um vereador bonzinho, e que continuará 
fazendo o que for melhor para o nosso município sem ferir 
ninguém e sem ferir os seus preceitos cristãos. Faz uma 
explanação do seu trabalho, expondo as matérias apresentadas 
e o seu trabalho fora desta Casa de Leis e informa que para 
finalizar esse semestre apresentará um projeto de lei que “Cria 
o Programa e a Dignidade Menstrual”, onde será disponibilizado 
Kits de higiene pessoal as mulheres de baixa renda e que só 
existem cinco projetos dessa natureza e no nosso Estado e 
município será o primeiro. Os vereadores Enoque Neto e Robert 
Delmondes, parabenizam o vereador Marcos Duarte pelas suas 
palavras e pelo trabalho apresentado. O vereador Marcos Duarte 
agradece os apartes feitos e diz que louva a Deus todos os dias 
e que é muito grato em estar todos os dias nesta Casa de Leis. 
Com a palavra o vereador Matheus Mariano diz que hoje 
agradece a Deus por essa oportunidade e a cada servidor desta 
Casa de Leis pela disponibilidade que sempre tem e agradece a 
cada vereador pela parceria. Com a palavra o vereador Robert 
Delmondes diz que gostaria de ressaltar um problema que estão 
tendo na nossa cidade que é a confecção do cartão SUS, que 
só é feita na localidade do É Prá Já, e faz um pedido ao Sr. 
Prefeito para que possa expandir para outras localidades essa 
confecção e agradece a todos os vereadores e servidores pela 
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acolhida que tiveram com a sua pessoa nesta Casa de Leis. O 
vereador Wilson Carvalho agradece a todos os vereadores e em 
especial a todos os servidores desta Casa de Leis pelo apoio 
que sempre dão a todos os vereadores e que é muito grato a 
todos.  Com a palavra o vereador Ygor Cortez fala que procurou 
a Central de Monitoramento do Covid da nossa cidade para falar 
sobre a necessidade de uma fiscalização e de um 
monitoramento mais efetivo e rígido das pessoas que estão 
contaminadas pela Covid-19, pois há inúmeras denúncias que 
pessoas contaminadas não estão cumprindo com o isolamento 
necessário. O vereador Edimar Leandro deseja a todos um bom 
recesso neste mês de julho. 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.  
  


