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  Ata da 8ª da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins. Aos vinte e quatro dias do mês 
de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas sob a 
presidência da vereadora Maria José Cardoso Santos, 
compareceram os seguintes vereadores: Abraão de Araújo 
Pinto, Alcivan José Rodrigues, Edimar Leandro da Conceição, 
Enoque Neto Rocha de Souza, Flavio Gomes 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 a Sra. Presidente declara aberta esta sessão e 
convida o vereador Marcos Duarte para fazer a leitura da Bíblia. 
O vereador faz a leitura em Habacuque, capítulo – 03, versículo 
– 17. 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 Nº26/2021 – Gabinete do vereador Gideon da Silva 
Soares – Assunto: Ausência do vereador na sessão do dia 24 de 
agosto de 2021. Oficio circular GVT Nº024/2021 – Gabinete do 
vereador Terciliano Gomes de Araújo – Assunto: Justificativa de 
ausência. OFICIO 004/2021 – ADA – Associação das Pessoas 
com Deficiência de Araguaína – Assunto: Convite para participar 
da 3ª Semana da Pessoa com Deficiência, com o Tema: 
Acessibilidade um Sonho de Liberdade. Dia: De 20 a 26 de 
setembro de 2021. Ordem Do Dia: Projeto de Decreto Legislativo 
Nº001/021 – Concede Título de Cidadão Araguainense ao 
Senhor Wagner Rodrigues Barros 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 das 
Comissões e do Jurídico da Casa. Em discussão. Em Votação. 
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Aprovado por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 
Nº002/021 – Concede Título de Cidadão Araguainense  
ao Senhor Ronaldo Dimas Nogueira Pereira 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 das 
Comissões e do Jurídico da Casa. Em discussão. Em votação. 
Aprovado por Unanimidade.   Projeto para 2ª votação: Projeto de 
Lei Complementar Nº015/021 – Autoriza e regulamenta a 
renovação de permissão dos táxis e mototáxi do Município de 
Araguaína, e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. 
Em 2ª discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Projeto de Lei Nº041/021 – Dispõe sobre o reconhecimento da 
educação básica, em  
formato presencial, como serviço e atividade essencial no 
Município de Araguaína.  
Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva (Marcos Duarte). Em 2ª 
discussão. Em 2ª votação. Aprovado por Unanimidade. 
Presença dos Servidores da APAE – Escola Especial Raio de 
Luz – Presenças: Sr. Waldinilson Fernandes de Lima – Diretor 
de Escola Especial Raios de Luz – APAE de Araguaína e a Sra. 
Vane Mary Dias Carneiro Brito – Coordenadora da APAE e 
Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 
Com a palavra o vereador Enoque Neto que agradece a todos 
os servidores, colaboradores e funcionários da APAE e ressalta 
que apresentou o requerimento para a realização desse 
momento para que pudessem realizar essa homenagem em 
comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla. Destaca que nesta semana que 
compreende dos dias 21 a 28 de agosto, será enfatizado o direito 
das pessoas com deficiências no que tange ao sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, 
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respeitando os interesses e as necessidades de cada pessoa 
com suas aprendizagens individuais. A Sra. Presidente 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) convida para fazer uso da 
palavra o Sr. Waldivino – Presidente da APAE que cumprimenta 
a todos os presentes e solicita o apoio de todos os vereadores 
para que os ajudem para que as Leis que garantem e amparam 
as pessoas com deficiências, possam ser cumpridas, pois os 
direitos que essas Leis garantem não estão chegando aos 
alunos da APAE e com isso estão tendo uma evasão muito 
grande, exemplo disso é a falta dos serviços de reabilitação na 
APAE, pois a Instituição tem todos os aparelhos, tem uma sala 
onde funcionava esse serviço de reabilitação, contudo o que 
falta são os profissionais. Em aparte o vereador Enoque Neto 
sugere para que possa ser feito um requerimento em nome de 
todos os vereadores solicitando o retorno desses serviços. Em 
aparte o vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) pergunta 
como era mantido esse Centro de Reabilitação da APAE e o 
porquê ele foi desativado? O Sr. Waldivino ressalta que quando 
foi criado o Centro de Reabilitação do município, os profissionais 
que trabalhavam no Centro de Reabilitação da APAE, foram 
trabalhar no Centro de Reabilitação do município, pois esses 
profissionais eram servidores municipais, diante disso faz esse 
pedido de ajuda aos vereadores. Com a palavra a Sra. Vane 
Mary que agradece a todos os vereadores por esse espaço em 
nome do vereador Enoque Neto, que fez o convite e agradece 
ao servidor desta Casa de Leis o Sr. Diego que é um parceiro da 
APAE e não poderia deixar de agradecer também a todos os 
parceiros e voluntários que ajudam e se doam para colaborar 
com a APAE.  Ressalta a programação que está sendo realizada 
na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência – 21 a 28 de 
agosto, onde serão realizadas ações e campanhas para que a 
população possa ter mais acesso e conhecimento sobre os 
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direitos e necessidades das pessoas com deficiências. Com a 
palavra o vereador Jorge Carneiro (Sargento Jorge) que ressalta 
a sua admiração e deixa os seus agradecimentos e seus 
parabéns a todos os servidores, funcionários e colaboradores da 
APAE, pois o trabalho que realizam é extraordinário. O vereador 
Enoque Neto faz a entrega de uma Moção de Aplausos de sua 
autoria ao Dr. Marques Elex Silva Carvalho – Advogado e 
ressalta que a referida moção foi confeccionada em Braile, pois 
o Dr. Marques Elex é Presidente da ADA, sendo Deficiente 
Visual. Em seguida o Dr. Marques Elex usa a palavra em 
agradecimento pela homenagem recebida. O vereador Ygor 
Cortez solicita alteração de pauta para a votação das suas 
moções de aplausos. Em votação a solicitação de alteração de 
pauta. Sendo aprovado por Unanimidade.  Moções de Aplausos 
de autoria do vereador Ygor Sousa  Cortez:   
Nº457/021 – À Sra. Glauciedi Morais Cardoso Barros,  
garçonete do Baroli, pelo trabalho realizado durante 21 anos em 
estabelecimentos comerciais.  
Nº458/021 – Ao Sr. Norberto Nunes de Oliveira, garçom do  
Baroli, pelo trabalho realizado durante 32 anos em 
estabelecimentos comerciais. Em discussão. Em votação. 
Aprovados por Unanimidade. O vereador Ygor Cortez faz a 
entrega das moções aos seus homenageados. Dando 
sequência a ordem do dia a Sra. Presidente em exercício 
vereadora Maria José (Zezé Cardoso) convida o vereador 
Wilson Carvalho para fazer uso da palavra, ressaltando a 
importância da presença das Delegadas e o quanto é necessário 
que todos tenham conhecimento sobre essa situação que é algo 
que assola muitas mulheres e por isso convidou as Delegadas 
para que possam realizar um debate no sentido de proporcionar 
melhores esclarecimentos a respeito deste tema em relação a 
nossa cidade. A senhora Presidente abre a palavra as 
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convidadas.  A Dra. Ana Maria Barros Varjal – Titular da 2ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Araguaína e a 
Dra. Sarah Lilian de Souza – Presidente do Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do Tocantins (SINDEPOL) e atua 
também como plantonista e Delegada na Delegacia da Mulher 
de Araguaína, fazem uma explanação através do Data Show 
sobre a Violência doméstica em tempos de Pandemia, 
mudanças na Lei Maria da Penha e divulgam dados 
complementares de crimes cometidos contra a mulher em 
Araguaína e destacaram também a Campanha do “Agosto Lilás” 
que tem como objetivo a prevenção e o combate à violência 
contra a mulher em nossa cidade, uma vez que devido a 
Pandemia do Covid-19 as discussões sobre violência contra a 
mulheres, tem-se voltado aos reflexos do isolamento social, pois 
essa nova realidade potencializou os casos de violências e que 
as ações do Agosto Lilás vem como uma forma de ajudar essas 
mulheres que sofrem violência e para que possam dar mais 
visibilidade sobre essa situação que é algo muito grave e que 
todos precisam ajudar nessa causa. Com a palavra o vereador 
Robert Delmondes ressalta que foi muito importante a exposição 
feita pelas Delegadas e faz a sugestão para que todos os 
vereadores possam se unir para elaborarem uma propositura 
que apoie essa causa. Com a palavra o vereador Ygor Cortez 
manifesta seu apoio a essa demanda levantada pelas 
palestrantes e ressalta que já protocolou uma emenda à Lei 
Orgânica referente as emendas parlamentares e que essas 
emendas possam ser destinadas as Entidades e tem certeza 
que a COMEARA teria o maior prazer de administrar uma Casa 
de Apoio as Mulheres que sofrem agressões. O vereador 
Enoque Neto assume a Presidência da Mesa Diretora. Com a 
palavra a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) ressalta que 
ficou muito feliz com a presença das Delegadas e pela 
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explanação que foi feita e destaca que será de fundamental 
importância o apoio de todos os vereadores e que possam 
solicitar o apoio dos Deputados da nossa cidade para que 
possam apoiar essa causa as mulheres que sofrem agressões. 
O vereador Wilson Carvalho agradece pela presença das 
Delegadas e ressalta que o importante é apoiar e ajudar 
independentemente de qual esfera, pois o que vale é a união de 
todos para diminuir a violência contra as mulheres.  Em seguida 
a vereadora Maria José (Zezé Cardoso) Vice-Presidente 
assume a Presidência da Mesa Diretora e informa que irá 
agendar uma Audiência Pública com os empresários para 
discutirem sobre essa situação. Dando continuidade a ordem do 
dia a Sra. Presidente informa que serão votadas as moções de 
aplausos de autoria do vereador Alcivan Rodrigues. Moções de 
Aplausos de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues 
(Soldado Alcivan): Nº461/021 – A todos os Militares da Reserva 
pelo Dia do Soldado comemorado em 25 de agosto, em nome 
do Capitão Raimundo Sulino dos Santos – Presidente da 
ASMIR. Nº462/021 – A todos os Militares do estado do Tocantins 
pelo Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto em nome 
do Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Júlio Manoel da 
Silva Neto. Nº463/021 – A todos os Militares de Araguaína e 
Região pelo Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto em 
nome do Comandante do 2º BPM, Tenente Coronel Valdeone 
Dias da Silva. Em discussão. O vereador Alcivan Rodrigues 
agradece aos policiais que estão presentes e ressalta que essa 
é uma pequena homenagem, mas que lhe honra muito poder 
entregar essas moções de aplausos como uma forma de 
reconhecimento a todos os Policiais Militares da nossa cidade e 
do nosso Estado. Os vereadores Enoque Neto, Jorge Carneiro, 
Abraão de Araújo, Robert Delmondes e Ygor Cortez manifestam 
apoio nas referidas moções, parabenizam o autor pela iniciativa 
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desta homenagem e solicitam para subscreverem nas mesmas. 
Em votação as moções de aplausos do vereador Alcivan 
Rodrigues. Aprovados por unanimidade. O vereador Geraldo 
Francisco da Silva chega a sessão e registra sua presença. O 
vereador Alcivan Rodrigues convida seus homenageados para 
receberem as moções. Os homenageados fazem uso da palavra 
e agradecem pela homenagem recebida. A sessão é suspensa. 
Reaberto os trabalhos. Tribuna: Com a palavra o vereador 
Robert Delmondes diz que faz uso da Tribuna para destacar que 
solicitou esclarecimentos sobre as obras do setor Maracanã ao 
Secretário Municipal da pasta responsável e que até o momento 
não recebeu nada a respeito e espera que o Secretário 
responsável possa encaminhar as informações que solicitou. 
Com a palavra o vereador Marcos Duarte ressalta a respeito do 
dia 07 de setembro que está próximo e que é preciso que todos 
os cidadãos atentem pois o que está sendo visto por todos é a 
violação dos direitos de cada um e  pede a atenção por parte de 
todos convocando-os para que no dia 07 de setembro cada um 
se manifeste em defesa dos direitos de cada cidadão, em defesa 
do nosso país, em defesa da nossa Constituição e não permitam 
que essa violação seja por parte do Poder Executivo ou por parte 
do Poder Judiciário. Nada mais havendo a tratar a Sra. 
Presidente 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.  
  


