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  Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos três dias do mês de agosto 
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, 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 Robert 
Delmondes para fazer a leitura da Bíblia. O vereador faz a leitura 
do Salmo – 46. 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 circular GVT Nº019/2021 – Gabinete 
do vereador Terciliano Gomes Araújo. Assunto: Justificativa de 
atraso. Ordem Do Dia: Projeto de Lei Nº062/021 – Garante as 
crianças filhas de mães sob prioridade de direito à vaga em 
instituição de educação infantil no Município de Araguaína e dá 
outras providências. Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 
(Marcos Duarte). Em 2ª discussão. Em 2ªvotação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Wilson Alves 
Carvalho: Nº1711/021 e Nº1712/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. O vereador Robert 
Delmondes registra a presença do seu pai o Sr. Guerreiro e 
manifesta a sua gratidão e orgulho pelo pai e pelo ser humano 
que ele é. O vereador Abraão Araújo registra a presença da Sra. 
Malba. O vereador Alcivan Rodrigues solicita alteração de pauta 
para a votação de uma moção de aplauso de sua autoria, visto 
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que, os homenageados já se encontram presentes na sessão. 
Em votação a solicitação de alteração de pauta. Sendo aprovado 
por unanimidade a solicitação de alteração de pauta.  Moção de 
Aplauso Nº372/021 – Aos Policiais Militares 2º SGT PM 
Raimundo Dilson de S. Lima, 2ºSGT PM Dalvino Oliveira 
Sobrinho, CB PM Adolfo Dias dos Santos Júnior e CB PM 
Anyson Alves Ladin dos Santos, pelos serviços prestados ao 
senhor que após ser dado como morto pelo SAMU foi 
reanimado. Em discussão. Com a palavra o vereador Alcivan 
Rodrigues autor da moção, cumprimenta a todos os presentes e 
aos policiais militares homenageados e ressalta que é uma 
honra poder apresentar essa pequena homenagem a esses 
policiais pelo ato histórico que realizaram, sendo uma atitude 
que mostrou o amor ao próximo e deixa registrado os seus mais 
sinceros agradecimentos de reconhecimento. Em aparte os 
vereadores Marcos Duarte, Jorge Carneiro, Ygor Cortez, 
Enoque Neto e Flavio Gomes (Cabanhas) parabenizam o autor 
pela apresentação da referida homenagem e parabenizam os 
policiais pela ação dos mesmos e manifestam seus votos 
favoráveis. Em votação a Moção de Aplauso Nº372/021. Sendo 
aprovada por Unanimidade. O vereador Alcivan Rodrigues faz a 
entrega da Moção de Aplauso aprovada aos Policiais 
homenageados. Em seguida o vereador Alcivan Rodrigues 
solicita a Sra. Presidente que o Tenente Neto possa fazer uso 
da palavra. A Sra. Presidente autoriza o uso da palavra. Com a 
palavra o Tenente Neto que cumprimenta a todos os presentes 
e agradece pela homenagem que foi feita aos policiais e que é 
uma honra muito grande receber essa homenagem de um 
vereador que é um Soldado da Policia Militar e que isso enaltece 
e valoriza ainda mais o serviço da Policia Militar. A sessão é 
suspensa para que possam tirar uma foto oficial com os Policiais 
Presentes. Reaberto os trabalhos. A Sra. Presidente agradece a 



 
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 

presença dos Policiais Militares e que essa Casa de Leis se 
sente honrada em recebê-los. O vereador Ygor Cortez solicita a 
inclusão na pauta de hoje de quatro moções de aplauso de sua 
autoria e que possa ser feito também alteração de pauta para a 
votação das mesmas.  Em votação as solicitações que foram 
feitas pelo vereador Ygor Cortez. Sendo aprovado por 
Unanimidade. Moções de Aplauso de autoria do vereador Ygor 
Sousa Cortez: Nº418/021 – Ao Hospital de Campanha, 
representado por todos os profissionais que trabalham na 
Entidade. Nº419/021 – Ao Sr. Neylon Rodrigo de Souza Amorim 
(Chefe da UTI). Nº420/021 – Ao Sr. Gustavo de Lira – Diretor 
Geral do Hospital de Campanha. Nº421/021 – A Sra. Nathália 
Tavares Rocha – Médica da Estabilização e Enfermaria do 
Hospital de Campanha. Em discussão. O autor das moções 
vereador Ygor Cortez ressalta que apresenta essas moções 
como uma forma de homenagear os profissionais que estão à 
frente do Hospital de Campanha, e a toda equipe de 
profissionais que estão desempenhando um excelente trabalho 
em combate a essa Pandemia da Covid-19. Os vereadores 
Enoque Neto, Robert Delmondes, Geraldo Silva e Alcivan 
Rodrigues parabenizam o vereador Ygor Cortez pela 
apresentação dessa homenagem a esses profissionais que 
estão desempenhando um grande trabalho em combate a 
Cobid-19. A Sra. Presidente vereadora Maria José Cardoso 
(Zezé Cardoso) cumprimenta os Médicos do Hospital de 
Campanha que estão presentes e que levem o reconhecimento 
dessa Casa de Leis a todos os profissionais e servidores do 
Hospital de Campanha. O vereador Ygor pede permissão para 
que o Dr. Gustavo possa fazer uso da palavra. Em votação as 
moções de aplausos de autoria do vereador Ygor Cortez. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Marcos Duarte registra 
a presença do Sr. Claudiel Santos – Suplente de vereador do 
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seu partido. Com a palavra o Dr. Gustavo que cumprimenta a 
todos os presentes e diz ser uma honra receber essa 
homenagem desta Casa de Leis e que a mesma será levada ao 
conhecimento de todos os profissionais do Hospital de 
Campanha, ressalta ainda que não foi fácil encarar esse desafio 
dessa Pandemia, mas que todos os profissionais do hospital 
trabalham com muito amor e dedicação procurando amenizar o 
sofrimento dos pacientes mesmo que seja com pequenas ações, 
mas que são feitas com muito carinho e que o Hospital de 
Campanha da nossa cidade é exemplo para muitas cidades e 
agradece ao Ex-Prefeito Ronaldo Dimas e a todos que ajudaram 
na construção desse Hospital e o agradecimento especial vai 
para cada profissional que trabalha no Hospital de Campanha, 
pois eles se dedicam dia e noite trabalhando para salvar vidas. 
A sessão é suspensa para que possam tirar uma foto oficial com 
o Médicos Homenageados do Hospital de Campanha. Reaberto 
os trabalhos. Requerimento do vereador Thiago Costa Cunha 
Nº1725/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Luciano Félix 
Santana: Nº1617/021 e Nº1618/021. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do vereador 
Geraldo Francisco da Silva (Geraldo Silva): Nº1587/021 e 
Nº1586/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimentos do vereador Edimar Leandro da 
Conceição: Nº1556/021 e Nº1557/021. Em discussão. Em 
votação. Aprovados por Unanimidade. Requerimentos do 
vereador Alcivan José Rodrigues (soldado Alcivan): Nº1561/021 
e Nº1562/021. Em discussão. Em votação. Aprovados por 
Unanimidade. Requerimento do vereador Abraão de Araújo 
Pinto Nº1720/021. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Moção de Pesar Nº406/021 de autoria do 
vereador Luciano Félix Santana Sousa – Pelo falecimento do Sr. 
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Valdimar Alves Frazão. Em discussão. Em votação. Aprovado 
por Unanimidade. Moções de Pesar de autoria do vereador 
Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan): Nº407/021 – Pelo 
falecimento da Sra. Maria Helena dos Santos Ribeiro. Nº389/021 
– Pelo falecimento do Dr. Virgílio Lazaro Rodrigues Oquendo. 
Em discussão. Em votação. Aprovados por Unanimidade. 
Moção de Pesar de autoria do vereador Jorge Ferreira Carneiro 
(Sargento Jorge Carneiro) – Pelo falecimento do Sr. Osnei Lima 
de Sousa. Em discussão. Em votação. Aprovado por 
Unanimidade. Leitura do Oficio Nº 24/2021 Gabinete do 
vereador Gideon da Silva Soares – Assunto: Ausência do 
vereador na sessão do dia 03 de agosto de 2021. Tribuna:  Com 
a palavra o vereador Robert Delmondes diz que o assunto que 
irá abordar hoje na tribuna é algo que o vereador Edimar 
Leandro havida feito o pedido ao Deputado Elenil da Penha, ou 
seja, não poderia deixar de ressaltar essa questão, e que esse 
pedido foi a destinação de emendas parlamentares para a 
reforma do Complexo Esportivo do setor Jardim das Flores, e 
que o recurso na ordem de R$ 417 mil foi empenhado e já está 
na conta desde do ano passado, e vale destacar que com esse 
valor não será mais possível realizar o que havia sido planejado 
uma vez que houve aumento em tudo, ou seja, todos os setores 
de materiais de construção passaram por aumento financeiro e 
até hoje o processo de licitação não foi iniciado para a liberação 
desse recurso fazendo com que cada dia a obra de reforma 
atrase ainda mais e por isso faz essa solicitação ao atual Prefeito 
para que possa agilizar essa situação o mais rápido possível. 
Em aparte o vereador Edimar Leandro parabeniza o vereador 
Robert Delmondes por estar abordando esse assunto e que é 
um absurdo que o recurso já está na conta e pela falta de 
empenho administrativo o processo nem foi iniciado, sendo que 
será um local que contribuirá ainda mais para o esporte e lazer 
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da juventude da nossa cidade. O vereador Robert Delmondes 
agradece o aparte e diz que acredita que o Sr. Prefeito irá tomar 
as devidas providências, pois o mesmo é um desportista e gosta 
muito de esporte. Com a palavra o vereador Geraldo Silva pede 
para que o Sr. Prefeito não deixe que esse recurso se perca, 
pois, a reforma desse complexo esportivo será uma grande 
ajuda para a nossa população no que se refere ao esporte. Com 
a palavra o vereador Flavio Gomes (Cabanhas) registra a sua 
indignação com relação à situação que se encontra o setor 
Construindo Um Sonho e que irá buscar os responsáveis pelo 
empreendimento para que as providências necessárias sejam 
tomadas. O vereador Alcivan Rodrigues parabeniza todos os 
Capoeiristas pelo Dia do Capoeirista – 03 de agosto. Nada mais 
havendo a tratar a Sra. Presidente em exercício vereadora Maria 
José (Zezé Cardoso) 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.  
Errata: Essa Ata foi presidida pela vereadora Maria José 
Cardoso Santos, Vice-Presidente, conforme justificativa de 
ausência do Sr. Presidente, vereador Gideon da Silva Soares, 
feita através do Oficio Nº24/2021.  
 
 
 
 


